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IMPERIO no BRASIL.

Missões na America do Sul.

o famoso e5criptor francez l\fr. de Chateaubriand, lendo II. Historia do
Puaguay, do padre Pedro Francisco Xavier Charlevoix, e contemplando
os Irabalhos das Reducções, feitas pelos Jesuitas, no Sul da America, os
resumio, fazendo sentir, que os primeiros selvagens que se juntárão á voz
poderosa dos missionarias Jesuitas, forão os Guaranys (1),habiladores das
margens do Paranapané, do Pirapé e do Uruguay. Compuzerão uma
grande aldêa, debaixo da direcção dos padres !\facela e Calaldino. Esta
aldêa foi chamada L01'etto, e depois, á medida que as igrejas indias se levantárão, forão todas comprehendidas sob a denomiuação geral de Reducções. Contárão-se até o numero de trinta, em poucos annos,e formárão
entre si uma republica christã, que parecia um resto da aOliauidade descoberla no Novo Mundo. Elias confirmArão a grande verdade conhecida
(1.) O que forão os Gua"ranvs sob a direcção do'> Jesuitas,e o que são depois rla extincçlio desses Padres, informa' o SI'. Thomaz da Gosta COl'l'êa, em uma memoria qUI:
()1fereceu ao conde de Linhares,que a Uevisla Trimensal do Instituto publicou em Julho
de 1840, do modo seguinte:
A provincia de Missões, aquella parte da Capitania de S. Pedro. que, srndo a mais
agradaveJ, tem as maiores proporções para dar vanlagens aos seus habitantes. e fazer
interesses ao estado. é na situal'ão aClUal um theaLro de miseria; os s~us priucipaes
povoadores, os Tndios Guat'anys, são POI' todos os priucipios os <:ntes mais des""'H;ados; e de tio dilatado espaço de terreno não re ulla ao estado a mais prquena utilidade. Esta provincia pois, ql1e cm outro tempo comprchendia immensas. po essões de
terrenos. como bens patrimoniaes de todos os POI'O, Gtta1·anys. ,e 1Ieha limitada pelo
ilrroio lbiraptláa, caminhando desde a sua barra Ib'ieuhy acima alé a collllucncia do
ToroP!I. e por c te até a Serra, seguindo-a até a boca da Picada de S. Mat'tinh().
Por eata mil entendida divisáo interior de limites de jurisdicç4o. licão fóra dos limitcs

pelos Gregos e ROmanQ5, flue é só por meio oa religião, e nüo com pl'iJl'ópios u?strac.lo:; ú~ philf)sopbia, que se civilisàú os 110Jf~eD;s, e CI,ue se/ul~
diio os Ilnpenos. Cüda aldêa era go'vernuJa por duus lUIS JOOI.trICS, que UIrigião os negocios espiriluaes,e lcmpúraes; nenhum estrangoiro podia
alli demorar-se por mais de Ires dias, e para e\'itar loda a iuliJl1idaJc,qu.,
podesse corromper os co lUIDe}:; tios novu:> chrislã.us,. era prolJibido uprelJder a faHar a lingua hespanbolu, mas lotlos os neopbytus saLiãu lêl-ü, c
cscrevel-a correctamente. Em cada Reducçiio,. l.lüvião duas escolas; uma

drsla prol'incia as eslancias do> pOI'OS de S. Borja, S. Lui=, p S. .A11!Jela; al(!m de
lIluilôls lIulras, flue lendo :ie!lJ no tempo dos lles\JanhlÍ~s dl'Silll1pill adas pelo medo da'
continuadas hoslilidadl's quc 1"I'~l'iJiiiIJ dos Genlios .x arrua e Ai inuawlO, e aclw"
pOloaela<; pelos I ortu~lIei\es. COl1l0 se realmenlll fosselll del'olula" .: conqui!tadas;
quando psles IIlPsmos cilmpos afonul, s, ')U \'cndidus 1)I'Ios pO\OS, podcriiil) fazer UIlJ.l
lIrand~ parle de 1I1l111i1lriuIOUin Sumci~lIle pai'iI a slla lIIalwl~lIçãu. Coutandu pois dl:stl,:
o lbirapitáa ill~ a iloca da Picada de S. JI1 artinho, InelllOS Cl'II1 !l'SlIas ':m linlia
rpCI;), que lk liI'!;lIra cump,'t'lll'lIdem 11111 cli!awdbsiluu espal,u terlllinadu pelu JbiCnl/itáa, coxilha g"l'al, (l 11111 ramo desla cuxi/lla, qlh~ I'~i lUl'luilwr nu /lio úruguClY.
jUlIlO ii barra cio lbicuhy, pelo Uruguay, e Se1'l'tt gCl'Ul; fi~audu IIUI J;ralldc '51'ill;"
dI! l~rra, no qlll~ he apruxillla 1111111 lriauglllu fUI'mado pelo dilu ramo.de clIxillia, Rio
UrttglLay,~ o Guu l'a,im, Clljll c~paÇO,pilr~celldo d~\er scr illdllido III1S 1I0hSllS lel'l~nl'~,
em CUnscl)licncia das ouas divisas dll UrU.CJuay t! 111LLtTCIim, é repulado clO,i Ue, panhóCl'. Comi rehpudc t:~1a provinda ,'ple POVIlS na lIIargem Orienlal du Cl'lI!JllOY, ali
Norle do lbicu/lY, os lJUiI'S lêm ele puplllação s"t,~ mil l~ qualroC1'nlils a IllIinh '(lias
almas. II. slla !to I cruança é 11111 cabildo á maneira chl Ilt!spanlw. IIIll administradur,
qllc sendo I'erdildeiramenl'~ 11m cilpala~. se SllppÕC, ~ se fal SUPCI inr ao caiJih.ll), aprunitando-~e da p"sdla"imitlade desles cles~raçildllS, e pUI' cun '1"Iucneia eUe cll'cil1<l
lod sos npgocíos llO Jlo~o, alllorisanclo as Sllas deliberaljões com as fil'luas dus cabildanlcs, gentc, quc sempre eSlá prompla a as,i~nal' IOelO, e llwllqucr papel qlle se III",
ponha por diante, ellesl~ modo têm sido despojados dos seus principat!s oens palrimonines. E.sta e~p 'ei' de guverllanlja, IH11l só oppu ta á uussa conlU prl'jlltlicial. \'i~lo,cm
pregar-se nella IIlll UlIIllero consielerav~1 d~ IJOIllPIIs, llue só scr\CUI dI' fu~c( despl'l'"S
á cumTllunidilue, dCl'll aholir-se, ~ adoptar' se OUlru .y~lellla de gUl'enlu) lluC em scu
lugar aponlarei.
Esta r;ralld(' extensão de (errpno, r~gada por imml!nso~ rio~, olfl'rrre as maiorps
propurções para a riqueza daquellc pai~. Dest~s IlIl1llClS arrohls, ,! rius,lllle \()"o~ "iIlJelll
ao Jbicuhy e Ufu,quay, algulls dão lIluna facilitlillle ~l pXl'ynat;ão dos ell'eilos <1a1Iucll,1
provinda, com:did.l llue fusse a uavci\açfio pelu I'a'rana c Rio det I'm!a. Todus (,\.-;
IJIJVUS lélll pruporções de eullcluzlI' ao UntglLay IIS SI"IS dreito~ por lClTa, 1'111 pel)\Iellili
dislancias deste rio, ou 1)"los difierenles rio~ qlll: fazelll ucll~ harra. l) PO\U (h: S.
Barja, e tU<1ilS as c>lancias até a barra do lbiCll/~Y, ficiio ua IIlal J(CIlI fIo LruqttetY, •
do mesmo lbicahy, ll\l~ apt'zar de al~lImas cadlot:ir"s, em l)1Ii1si 10110 o alltH) sii<J
Ilavcl;avt:is. O povu de S. .1\ icoláo lCIII II flio Piratwy, c II mCSmO Unl.guay "a.
<Ji.tallcia de Ires lellllils, e pooI'm us povoadures na\'('gar pur IllllllU pur Ooll u) SC"IIUdo a distancia elll qUll S~ a~har~nl de cada UIII Ilelles, O puvu dll S. Luiz lt'I[, o kil)
PirCltenyem igualllistancia. Os pu vos d~ S. JAiltl"WÇO, de;'. João, c de S, Angelu
têm o flio ljuy grill1dc em muilo peqnella dislanciil para eUIHluzil'tlrn os seus elr~itus
pOl' pile ubaixu alé u {jrlt.Qllay. O Rio Uruguay lIavPl;iI·se alé o Salto- Gl'ande, tl
alé ('s.e pOlllu coslumilo os IlcspanlJócl', e alguns nossu. I-'orlll~ne~es na\'pgur, ~ conduzir dalli em Cilrrl~l.ls us ~Ifei los para bai~u do Salto, oUI\e Olllras emburcações os
recch~lIl, e nan'gãu para os PUrlOS du l'Iill da I-':'ata ; c é ordinariamente alé eSle ponlll
que cht'::-ilo us b.lrcos, II (auóas 'l"e sahelll ela provinda d~ Missões, ou a.<; gralldes
osl as de 1.lIJlJado, '1ue al;;llll di,l ~e lira\àu ~IU5 mdto~ li\! latiu 01 ienlal, e 11lh! illlltlil

-1101'19 pés á compriuos fios. de moelo, que pürecião gozür de lodo a sua liberdade, e ler vindo por si mesmos,ii misturar seus gorgêios COIll o clmlo u{)~
musico~ c rle lodo o 1\oyo,e louvar,á seu 11IOJO,êÍ Aquelle,cuja proviuent:Ía
nUflcn lhes fult<l ... Do espaço enl e paço se deixil"àu ver tigres.e leões Dt:1I1
cneuueados,p"l'il não pertul'bill'em a resta, c mui formosos peixes,lJadanul'
em "l"Unues bacia',clJéias de agua; em uma palayra,todas as e pecies Ull
crcilluras "i"cllles "IIi as.;i li.'i.J:, comu por de"o~ào, ii homor ao hOlllenl
Dcns,no seu Auguslissirno -':lCl"i1lllento ... Entravão lillnuem nesla t!ctorilr;àl1,
toJas [l ou a , que sorviiio ue regülu nas rrralltles rl~stas, as primeiras ut:)
touos ns collJeitils, para as 0[01'eC81' ao Seul1or, e o grão que se !.Javiü ue semCilr, par'a CJuo retehesse a sualJen~ão.
O Cilnlo dos pllssuros, o rugido dus leões, o bmmido do tigres, ludo
alii ~e fazia ouvir sem confusão,e formuva um concerto uuico.
Oeroi- que o Sanli 'sirno Sacramento elltraviI na iO'r Úü,1lpre ·entavii.o-se aos
rnis iOllarios, lodil'S llS cousas comestíveis.que lin!liio 'illo expo Los na pussagorn. ElIes faziào levar Ú lllellJor para os enfermos, o re to ú dividia
pelos habitantes lia aldêa. A' lluile havia fogo de artificio,o qne v\~ praticara
tlilS grallue solrm'wiuades,e em lIias de festas publicas. COlll um "L1I'Urnll
lfio puternal, c tão cOllveniente ao genio silllples,e pOlllpOSO UtlS se/va"ells.
não é de admirar,quo os noro c!lrislãos 1'0 :cm os IIlUis purO', o os mili~
felizes uos l1ull1ünO . A muuança dos seu ('Qslnmes.era IlIfllllilagre obrado
TI vista de todo o 110VO mundo. O espirilo lIe vi[Jgau~a e crueldadc. o abündOllo dosvicio' mnisgros eirOS.da !J:m!a't!ellldios,se tinhão lrans[oi'!TwJo
em egpirito de do~urêJ,dlJ Pilcit'l1(;ia. e de cilslil.liIde.
Fallando das virtudes dos fndios, escrevem o bi-p de 13llenos·AFe~,a
V('lippe V: (S'cl/!wr,ne.\'tCls itwltcrosas POV()(/'ÇÕCS, CUlllpOi tas de Indios italn
,atlltrJllte indinados a todtt Ct sorte de cicio$, reina trio grande innocencia, que penso,llüo se COlltmeller alli wn só peccwlo mortal. »
Eulre ellos 5 niío ríão u manuas, c nelll pen !cucia. O tell e o mCll,como
eb orva () PaJreCharlevoix,uúú erãoalliconllccidlL,iJorque reparlião dol)ouco lflle linllã .com quem l1ecessitJ va. Abulluanlmllt:r.le prol'iuos <.Ias cousa
necessilrius á viu<J, goveruauos pios mO.mos homells,eIlH:1 o tiub:lo arl'tllleado dos desQrtos,para ~iverel1l enl socicuade,o a quem ulhavão como espccies de diviudütles, 110 seiu de suas f'.1miliilb, fl lHl ~uu putria, frnind.o os
mili", doces sClllilnenlos LIa natureza; cOJlhecendo as vilnlagen' ua vi la
'Civil, sem ter deix:ildo os des 'rlos; e os "IlCiiJl t O da sociedade, sem ter
lwrdi 1lo os da solidão; estes Inuios podião gloriar·se, de gowr de unIa
l'nlieiJadc, sem exemplo lia terl'il.
r ::11l0SS0 amigo,nu'cid 110 estado Oriental,nos commullicou,por ter obe 'vlldo, que aillda (wje 115 ramilillS IlIlill',Ja' miss- ': <.lo PuraglJily,collservào os nU'SI loS usos,e costume ',onsillilC!o:; pelos mis:inl1arillS .lesuilas, c
q 1l" a' criiln~1ls,quallUoem viag m,põelll-sc a 101' a: tarlilbns,rpsãu e e cre-,CIII pOlllS enminhos,COIDO su eSlivessem lIilS escolas; que sel.flo lllUi aplli'Tonadlls d' musica, (1110 aprelH.iéràll lu mis"iollurio', CD SUl1S reulliõcs
lllt,l!;, I) dallção reguli.JfLleule, e ellsiniio a mesma ar c aos seu' IHllurne5S.,
ai roi a. rl)r~;.l da ed ItUI:·~n,rJ.lI'J ilp'.'zar do tcP
em 'ii 'o !r:ll,:~!t~l~ ~

18 g'raçlles futura, sem naua pcrJel' de sua origem humanilaria e SU4
Llime .
. O I3rasiL pouin, a r.xcmp1o. do rarngun)', formar republica Indias, e
('olll_lui~ti\r pí1ra a religião, e pnra a sociedade civil.os milhares de homens,
(1'1f~ vivl'm abnndonados <Í vida orrnnle,scm ulilidllde real pur3 elles, e para
o Irlundo,qllc O' contempla com tló,pelo abandono em que vivem.
DOS Pl\O"l:'\CIAE DO BRASIL, E REITORES DOS COLLEGIOS (CHRO:'ilCA
M-\ei

CIUPTA).

O primeiro pro\'inci<.l! foi o Padre lTanoe\ ua Nobrc l1 u,no anno de 11>35.
pmqllc nlé enli\() foi 5 Ill.ltll"d i nada esta província á Je Portugal: durou no
cargo até o é1nno de iS5!).
,
_'1) de J,55~, foi o segundo provincial o radI'O Luíz ela Grà,até o onno
(k i :>70, uni CJuc veio por provincial·o Padre 19nacio de AW\'ctlo .lartyr,
rJl'O ficou n01 ter ciro lu ar,
No q la ,[ lugar foi olltra vez nomeauo (I l)at1re Manoel ua Nobrc l1a,
flliier·j.lll no me. mo alln CJlIe o Padre r~llacio ~lnrlyr, e portanto ficou
por "ir,p-prnvinr:ial o Padre Antonio Pires, que flra superintendeote (10
çnl!cgio da Bahia; o i lo por ordom, que assim deixou o Padre 19nacio
::lartyr pm :ua visita: teve (~ tu enrgo nove mezes. e fallecell em Mar<:,o
rio 157~. Hepnis de SIl:1 morte, pela mesma ordem uo Padre Iguacio MarI.F, firOIl por rice-provincial () Paurc Gregorio SerTão, reilor do collegio da.
Dnhia t'j e teve esle cargo um mez,
O qllin\o pro"incial foi o Pudro IO"nacio Tolosa, ilespanbol, no anno
dr: I:.i72. l'jue exerceo até o Ilnno de i5 77.
O so,lo provincial, o Paurr. .Joseph do Anchieta, hiscainho, no anne>
<le 1:')77. governOll até o 1111110 do 158!~.
Bnilores dos collunios,fu-l'iiO os ~oguintes: do nn Bahia,foTJo nlgum tempo
os Padres Fn1l1cisco Pires, Manoel do aivo, João de Mello, Porlllguezes;.
depois foi o Padre Gregorio Senuo, Portugnez, que teve o omcio algnns
';inlo annos, e sendo eIle e1eilo 101' procurador para ir ii Roma. teve o C3rgoponco lemp:) o Padre Luiz dn l.ru, })orluguez, e depois o Padre Quiricio
Cílxa. Ci.lslclh3no,dons oonos; totlo o tem! o que o 11 adre Gr gorio Sorruo~ilStoU na jornaua, voltol1, e so consonou no mesmo curgo, até o anno de
j :~8.l. e por sua velh iLc. o longa cn formidnde, fei e!l.:ito o Padro Luiz da (.'on!'Orl'a, Portu[{uez,pol' vir.e-reilor, para iljudür ao raJre Gregorio Serrão que
llÜ<l podia r<'l~er ~c
oJfi 'io de reilor.
Do collcrrio do Rio de .Itlneiro,foi o primeiro o Padre l\Ianoel da _ obreCta,.
'lU , come~oll-ll16 o:; fnnrlamenlo. ,e nelle acabou a vida, depois de deixar
loJn í1quella te Til snjoitll, e Pí1cifica com os ln lios Tnmo)'os della.; porque
(om . \.'11 con ol!to, 1'11\'0 ,e njlHla se c.omeçou, ('onlinnol1', e levou ao cabo
11 po\'on~50 <.ln nio de J(lIlciro, 1)rpois lhe sl1cced u () Padre 13rllz Lourenço~
Porlugue7., n\ l1 uns :ll1no~, e tl ri ln o Padre 1'('c1ro t.1o Toledo, C:ls!elhuno, 0\
qll~l pl'im iro foi, ic('-reitor, C depr is r itor: l.lilS ou ao cargo de reitc
\) . 3dl'f,:,J 11<.\ci.o Tltulosa,

-
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Do collegio tle Pernambuco, roi o Padre Augu lÍn deI Cu tíllo, Castelhano,
qual ahi mesmo morreu; e depois o Padre Luiz .da Grã.
DOS COLLEGIOS DA Cm!PA:.'ínL\ DO nRASlL (CUROi'i1C..\ 11A:.'íUSCIUPTA)

(1 J.

A casa de S.Paulode Piralininga,conla o padreDomingos de Araujo,como
foi principio de conversão, assim lambem foi doscollegiosdo Brasil. .E le\'e
e la província creio, que até o anno de 15M, oU 1555, subon.linuua a
rOftugal; e neste mesmu aouo,íoi nomeado por provincial o l\.dre I11auocl

°

(i) . 'o tom 4", pago GIS da Re\'ista do Instituto Di to rico Brasileiro. o illustrado desembargador Rodri~o da ~il\'a l'ollle , Ilese!ll'oll'cndo um programma do IllstilU , obre quem
forilo os primeiros arlUa',que no llra ii fizerilo lel'antar o templo' dos Jesuita., em :'IIi.sõcs, e fubririlrilo as estatuu', qucalli sc achárão collocadas; descnyol\'eu Oa»umpto nos
&4:rmos seguiutes:
Em roda os seus forti.simo~ ~uerreiros
Admirão espalhado a grandeza
])0 dco templo, H () d~smcdid'JS arcos,
As base das firmi sima eolumn "
E os vultos anllDados que rcspil'ãO.
lJll G. CAXT. 4".

o testemunho da historia ó (fia explicito, e positivo,que nenhuma duvida póde suscitar-se
llcerca do c·tndo, (l applicnçl10 dos Jesuitas ii artes liberaes ou mechanica. D'cntre muitos
exemplos, com que pOlleria prov:lr esla propo içiío, indicarei algun . lacqu . Courtois, a
quem os Ilaliullo' chalnilo J;lcoh Cortesi na cido em Besançon,no nnno de 16'11, tendo dciludo a can'l'ira das anilas, que U principio bavia seo-uido, e tendo abraçado a profissão de
]lilllOr, Icio, allllOS depoi' a cntrnr na Companhia de Jesus COIIIO irmão coadjutor; ou l'o"c
illdnlido a dar eslc passo par:l rue:ir a perseguiçijes oril>inadas da morte de -un mulln:r;
ou para ;Ic,tlmur remorso:" se na ,'erdade lhe havia propinado reneno; ou por qualquer
outro motÍl'o, que 11110 me cumpre agora di cutir; e posto que durante os dou anuas de
1101'i 'iado lhe nno fos e pefllliltido usar lirrcmente da sua arte, recobrou obre e;te ponto a
unti"a liberdade, pas'ados que foriio os tempos doi provança. Além de outra obras, distinguio- e o illustre artista com os quadros em que representara as sanguinolentas sceuas da
gueTrIl que clL III smo tinha prcsenciado. Falleceu a 14 de ~orembro de 16-ü,
Andr I POlIa, igualmcnte cli no de memoria como pintor e como archilcrto, mais por
geuio prol)\'io,do que por lições repebidas de me tres, nascido em 16-1'2, tornou a mupeta /lU
allno de 1liG:>, e fidl 'c'eu lia de no!>. A. pintura no eu temp:> marchara pan II decadencia,
nfa ·talldo-s' do ideal, 'do poetieo, cm que a collocara Leonardo da Yiuci, Corregia, e
Raphael; mas a perspcctira deu grunde' pa.30s, c certamente é a l'ozzo que ôc dere c 'le dcsell\'ol\'ill1ento. , c a prillcipio a obedieucia religiosa arrancou das mãO- deste homem celebre
a palhetu, c os pinc 'is, para substitui-lo pelos iustrulfieulos "l'O eira'. c I is, tlestinauus a
eons ryar a limpeza dos dormitorio , e do claustrOj oS'u \erdadciro lIIerilo foi logoo uCl'oi'
.11 aliudo pelo' superiores du f.ornpanbia, apezar lias \'ocifl'ra\'ôes da inyej,1. A fama a ca pelJu
de unto l"naC'iO,lIo coHegio du Je uita cm Romu, e os print:ipios deurchilectura, publicados por Andn! POllO, el'ião titulos unicieiltes para que seu liame chegasse ao c ubecimento da po 'teridacle, qllando outros elle uilo ]los uira; e acerra do que se ::cLta escrilJlo
Ilas memoriu de CFillo Vollcmaz !\I,lchado obre as cau,(ls du ali'eiÇ<1o do: padres Je uilas
l'orLu"UC7.·' pelo archit'eto-mór João Frederico I.udo\'ici, seja-me pcrmittido ponderar ClU',
seu erudiçlio destc arti:t:1 na hi toriu, rnathernatica, physica, e historia nalurallhe o-rangeolL
a amillld' duquellcs padres, c esta Lho raleu muito para ser preferido nu direcção da obra
de Mafra a ~'elil}pC .1uvaru o a Antonio Cancvarij mui [JróI'lII'el é que, puralldquirir os SPlôtilllelltos bCllc\'olos dos !ilhos de Santo 19nacio, cm "mude pa rte 1'011 CO ITC 'sem II' illlil:içõc's
(!Ile em eu cstylo fazia Ludol'ici do c-t 'lo de AlIdre POlIa, scgundo aflirllla u mcslllo illu'tre pinLor Machado IlllS memorias que acabo de citar,
Daniel Segers, lIascido em Antuerpia,lIo iluno ue iimO, e morto no de 16(iO, entrou aillda
de pouca id:lde nll ordem do' Jesuitlls, e omou Uluitas igrejas c1cslll reli;\'iilCl e01l1 plli7;1~ IlS,
tH15 '11IílC~ rcpreseu(aya ~~Cl1\1S da lJistOl'itl uos ~\Iul'JS da illCôlUa ordem. O jWJleradur
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'fia NoLrego,no qUflllempo,indo áS." iccnlc,o PadrG Luiz do Grií,seu cona~
teral,emJflneiro rle 1!)5G,com seu parecer,e r:onselllO fez o I)nore NolJreg1l 1
flaqnella ca H collcgio, applicnodo-Ihe toda a fllzenda movel, e de raiz, que
118via na Capitania oe S. 'icenlo, que perlencesse a comvnnhia.
Alli houl'e sempre esludo ue lalim,para os jrm~os da companhia, e uma
]i~ilo ue r3sos,fjU~ lhes lia o Parire Luiz dll Grà,até o [limo dO' 1561, no
flual scmndou o estudo paro a' illa o f'. Vir:Cl1lC; porqne havia já Já moços de fórn,qne podiã() c ludar; dos qnae se IIjllnlllr~o uns poucos,qlle
estudárilo; mos com as guerras, que sobl'eviel'ào do Gentio, nào se pOue
d'Aus~ria, o nrrhiduque Leopoldo, oulro, grnnde<, e prinl'ipes, /lnlrc o, quae se podem
llUlllerar o prillcipe e 3 princeza de orange, recompensilriio com rico e 1IIIIIIero os prescntes as producções do pincel de c"ers, qlle primul'n com Cn'CilO na pilllul'a dói 110rcs,
.. O beBo colorido (diz um hiographo),o lransparClIl ,J movimento l1uluróll,e inimilmel das
folhas, n d isLribu iriio d<l sombras, Lnúo 6 perfcili' imo. Em summól, Scgcr po suia wd'o (J
que consliLuc um grólnde pinLor. "
O cbronisla úos Jcsuilas de Porlugal, fallando, no cap. 2G, do IiI'. 1,." dói parLe scgunda.
õll respeito do pudre Seba lião Rodrigues, exprime-se da Ill<lllcira se"'uinte: - « :ESlC mui
religioso padre foi o que lomou It sua ronla uourlll' e eslofar o reLabolo, . elido elle YireProposil() de S. Roque; o que fez com a pcrfeirão que Itoj remos. com louau rariedade, C'
primor quc Ilquclla Ilrle cnsina, com grande luslre do sobrepo lOS. larjas, c emblemas, de
)llaLizes dc ouro, de c'ambianlcs Illui rurios, c mui curioso', C de lIlui luslrOliOs diamall(cs,
<l]ue sahelll cm seus lerços, c remale;. »
O jil ('ÍLarlo Yolkmall\1achado enumel'lI. enlre os Ilrlislas quc noresc~r~o em Portugal, o'
Jllldrc 71Ianoel Ah·c.• que, lendo Ilbl'llçndo o instiluLo do, ,Tesuil<l9 cm 1lSl,!l. pinlou nlguns
(juadros para (I I'OJleglO de Caimbrl: FI'. EtHcl>io de j\f;IlLOS, Illllural da nahia, fullccidO'
llO anilo d Hi!12, aos ti3 du sua idade. I1U religião do Cal'lllo Calçado, pll'm II qual passltra
da Compallbia de Jesus: Domillgos da CUllha nasl'ido rm158\J, que aos 31, anllus enll'OU na
JnflSmU ordelll, c nella /1oresceu com cheiro de sanlidade; sClldo pura Iumenlar que as obras
"O seu pinrel. mencionadas, e elogiadas ]lor muilOS escriplor " se perde sem Lodas ou
<íua.i Iodas. no terremolo de 17:i1S: e Alexandrc de (lUSIl1(IO, ua C mpanhia de Je us da
])I'orincia do lIi1lsil, de quem se conserva aberla a huriluma lllmpa ua lItividaue.
!'ia coJlecrão (Ie carLas cscriplas]lelo ,Jesuítas missiou;lrio no .T;lpãn e hino ao .T uilaS'
nsidentes na Inclia e n<l Europa,igualmellte se depilr1iO 111'0\'.15 du applicacão de.se reli~iososntJ estudu e pralil'1l dlls artes, Seja-me lllmbcm permilLido. para illdiCJr um exemplo,
transcrcver aqui as seguinles palana de umll carla do )ladre I.uiz 1'I'úes, dalada de \l de
Selembro de 1;>í7. -« Â igreja nno é grllndª, mas 1\ fabricada cOllllanlo urlilicin. policia,
e Iimpezs, que pje aos Jnpõcs em espanto: porque na obra de marl'Íneria, e no primor. e
perll'içüo Ull ohra dr madeira, süo o' ofnciacs de :\1iilco ulliros ; e ajudou muilo, ou quasl
Indo pura dar mais IIIslre ii mesma Obl.1 n im'ent5o da arcl.iteclllra rio \)adre Organlino,
lLnliallo, o qU<l1 eu vor cerLo tenllO que nil',lIlrOu IIuquella l'nbrica gr;lOde rorda de glori<l;
llorque 11;10 sómenle punha loda a obra em seu lermos. e ordem"mils 5ua industria, lrnhulhos. zelo. c conlinllilS nccuparões nclla; depois tio (fivino favor, a elJ'eiluúr!Lô, do q;ue me
;1 mim nõo cahia Jleq uena pa rle dc conf"u '50. »
D:J mesma c Ile('çiio dc rnrtas se mosLra qne os Jesuilas inlroduzirão 110 Japiio 05 orgão~,
fi cravo, c a raheca. ou "i/1la de arco, c ICl'ill'iíO parn alli uma imprcns,1, onde se eslampn"iío os lil'ros de instruCl;D.O rcligiosa, c 1110ral, Ines quaes conl'illha que os habitantes Ul)
;faN0 os conhec'csselll.
Tudos sahem que a cirurgia era con'incr"ulI como uma arl~. c de La Jlrof ssores houve
tamhem com'a rOllpl'ta da Saulo Ignllcio - f i C!I rereh(llllOS (dizia o padpc Cosme de Torres,
1'111 carla c, criplil de llun"o aos 7 de NOI'Clllhro dI) 11;;';7) um irmilO, hum sujei LO, que leIO
(/OllJl1n clIl'atiolti.\, e o sabe l11ui uem fazer, c lllmb nl um Japão rhrisl,no. flue é c 11I0
jrl11iío. e h 111 sujeito, e faz o mcsmo pclos rampos, e 'idade, repnrtindo al~umns eSl1lol~s
:ror alguus mais nere siLud05, com as I11cclicinas njudando aos cnfCfllIos, porqne li genle
lllUit(l pol're )l-E p3l'~ i ,o (Id-s na 11I1'snHIOhl'il) tcm e;:p aia.! dom de Nos n Srnhor ()
Hi;sirno Luiz de AlndJa lia ciruri5iu, o CJ.llull m fcilO ,dgulIs dc raso j~ qllasi oltiriac;;,
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oonlinunr 5cn~o até o anno de 1!S62,e comludú ficou a"Cll'srr de S, Yi('en{e-~
com titulo de rollegin, muuildu de S, Paulo para aJli,até a p,ra de j 566,
cm qun rbe~ou olli o l'~dre fgllaGio de Azeverlo MArtyr,que vinha por visitndor, c ordenou, que eblli por diante, se houve 5e de ha\'er cüllegio, se
mudas e P;I['O o Hio de Janeiro; a qual se esperava, que iria cada vez em
maior nugmp.llto, por ser CapiLania de el-rei, e lerra mais rica, e ferli\,
como depois se fez.
Ao ti fi)Q lue chegou o Pllclre Llliz ela Gru,a S, \,icClÚe, no armo de 1555,
c 'La va o l)lId rc ~lanoeJ ua . abrega deLcrminlldo de ir ao Rio da l'rala,cm
cm quc eutra o irmãO .uart tia il"a, !fue por duas 11l3nciras o pôdr curar; eom'énta saber, com a prégaçüo para a alm e 1'0111 pó uf\<rucIIlm, e caut rios pllra o
corpo. I)
O hem ronhrrido padrr Char!r"oit, 1];1 carla 1Hl do scu Jornal hi loriro (II' uma vin"cm
il Aóllcril'a. rd'erc o e"uilllc, - « Pela sua lllargr-n (do Lago superior no Caund:l) cm
lJIuil(lF III~ar s, c /lO redor de I'crlas ilhas, "III'OlItr1l0- 11 grandc pcdaços de cobre, quc silo
i"ualm IHC UIIl ohj '1'10 de I'ulto pari! o. sehagen_ : olhiío-o com rCllerilção tolll prc ente.~
dos Dco'''.!! lJuc hilbit~o drhai\o dils ii lia : ólpallhiio ali' o. filais prqueno; fra rnrnlo~, e
COIl erl'ftO-IIlI~ ('0111 ('lIitlmlu. 5\'111 dclIPs fWlerrm 11.0 algulII. Dilcm quc n'outro t II1pO se
cl I'al'a lll'ifilll d'aglla UIII gl'illldc l'Of'iwdo todo dr (; hm. e qlle o Dcoscs li ler:\riio pltru
olltnr [lll't , Pl'ol':l\elrnelltc o Il'lIIpO, e il lidas C bl'il'Jo-lIo de arêa, c Illdo E' certo que.
Sfllll 11IccisloO dc "rilnde. 1'~Clll'a()cs, lell1- c CIl('olltl'adn cm dil'crsas pill'leS haslallte de,se
mel:d. 'a llIillllU I'rimcil'll riagl'm a esl paiz r.mheri Uni d 1I0S:0S irmãu~ ourires de
nflkio, c (Jue, q uandn rc, idia na mis.i1o dc Snl/II Sniot !lfarie, lillha de lISO ir bnscar co!>re
lJ es~e
lugal'es, c dellc razia candelahl'os, cruze', e tburiuull)'; porlJueestccobre muita
"eu ,', puro. ))
'a JC~lIl1da parI do rlm"lirmi 1/10 Feli~.dc,'furJlOl'i, á p"g afi, encontra-se uma carta
(le Jost" C1an lIer. coadjutor I mpol'al ela ('OJllpilllhia, a ontl'u ,k-uita residente ('m ~lunirb,
e (Juotinhll sido ,ru mestre uo omeio dc pi heleiro, A C<1J'11I é cS('rirta dr Cordora do TuCUl11an.;lf)S HI dr i\JHrço cc :l,Hl: c n'um di' CllS pI'riodus lê-se o seguinte: - "O priociI'altl'ablllh" II qll' i1Cluillm'lIle me ilpplico (, o onir.u quc conl\'oscO aprrlllli. Com essc oJlicio 1(:IIho i1dquiri lo, 011 ilules o !UCU mr.l.rc lCm i1dquirido pur mrll intel'lnediu. honl'a, cJ'ccuuhel'UUl'n!cl,que se nllO pudem desl'r(',-er: e isto lanll) em Cordol'il,coJt10 por lotlu Opaiz,
J)o,;~o (101'11Iulo:l SCfllll'ill"\'OS lJuc os 1I0SSfJS padres, e os Jndius rClldem ~l'ilÇ:lS a Ocos POllht! liu'cl'l'1l1i:ldo UJ1I hUfllcrn '1U(: suhc Ll'abalhar I'om o c InllltO, (' orilo POI' aqucHelJll~
me l'lIsinoll a /11'11:. ESpl'ciallllelltr 1It'~lc paiz o esl.nnho t.rahalhuuo tem preço alélll do qUI;
se pódo intilgiual', postu qlle o eSlllnlio Ul'uto se ache em lal quantidade que. II nfto hllrnr
olltl'e a Ámel'i:'a, e:l 1Ollro[lil1l1l1 I.alllllllho r ~alo, eu poderia rn,IIlUar-yUs por gnltidITu uma
bOi~ qUillllidadc de_SI' luelal, com pcrtniss;io cI~ meussupl'l'illres, Áoleriurmellle as cmharl'il('uCS IIIglrl8s trollserão illfui Uluitos YiI '0' til' eu bellu c.tanho. c cm troca rccelHlrão III11Il
tão !;l'lInde '1ualltidude de prata Il'uta, que u rrso desta e\r~tila muito o peso daqllelle.
Fiz para a slIl'liri.lia UIl1 luva tu rio 'cm a cotr.pclcute bal'ia e llldo _c l:slilllll NU CNn esrudus.
J)ua,; COIlS:IS li -'enl causal'- os estranheza. A prilllcira rOllsisl 1'111 que o Intlios Hcspnuh6es pI' f,'rrlll ii pr:lta o cstanhu pulido: e ti scgund:l con islc Clll que pUlcsselll sobre os
.dwrc da i~I:".ia. tOIUU u:'II<ll1IenIO, as minha' obras noms de estauho, eSl'udela , pr:ltos.
ta '(I , c 5/11 'il'OS, ))
':I Jt10SIIlU obra "cima ciladil. foi iII el'ida outra carla, que o padl'e CarIo
G wafoni, {la Companhia de.lc u:, endl'l'tr,itra dc Bucno '-A re ao padre Comini, da mesmlt
ordf'nl, ('1)111 dat~ d 9 de JU/lho de tí:!!! Ahi, entl'e outras, se dep:II'(I cum unia nOlicia do
esllltio CnI que se a ha,'a n ubr:t da iO'l'cja, e do collrgio dos Je"uilns na mesma cidadc de
Jluc/lo<-Ayres, Uqltnl, scgu/ldo pcnsavn o pllúrc GewlIsuni, poderia c"lnl' COIII honra mil
ljl~nllJucr !:idade dn Europa, ~1'1I(:tS iJ diligcnria, e ["lenlOs do iJ'lllàn l'rilTioli, - 1/ Esle
(diZ o nutul'da 1':/1'13 a (jU' me rc(]rn) ('uni il'lII~O ilH'ompnrayel, inlllli"lIyel. Elle (, o art'!lilcctll. o l1Ie lI'e, o )wdl'('iro da ohl',1 : e cumpre qlle as im seja pois qne os Il'spanhflr.
ulldll Cnl('llIlelll di:t(l, al~1Il de flnc, oCI'/llmdos SÓIIII:Jlle cm adquirir dinheiro, pOUl'O se 1111'5
dit do rC'lo, J\.;le il'1uilo l'on~I,I'/li/l:1 1'1I(1)(Idl'lIl /11' COl'd/lva 110 'flloUI/l:tn. ii nossa iltl'f'j"
d~llltrlll' 1'0111' 'ill, II dlh J1:lIlr~< I'('fl'rnlitllos"~!". J'ranl'is 'o a1ltli cIt11ul'lJlIS-A~ ... ,<, a tius
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companhia de uns Castelhanos,que enlravão pelo sertiio; porqup. naquell
terra havia t;r odissima espel'ttn~as de grande conyer ão dos ludio Carijós,que perLencião á corôa de Ca Lella;mas com ajuda doPadreLuiz t1aGrii.
que era seu êollaleral,semudou o coo elho,por er <lquelle reino esLranhu;
e deixando o diLo Padre cm S. Vicente,em ou logar, se foi á Bahia,!evBIHJo
comsigo alguns irmãos,no anno de 1556; e dabi por dianle e começou olli
o estudo da grammaLica,maisde proposilo,aos irmãos JaCompanhia,e unJa11Ou,que aquella Cllsa fus'e collcgio DO 8nuo de 1556, 'om al"uma Lernls,
e vaccas,que tinua; o qual depois se dotou pura sessenla irmão ,por el-rei
padres da mercê, que r. maior, e m::is ma~estosa que a nos a: e anda sempre occupudo
aqui, e acolil a ver, u eluminar, a levantar planos, et·. I)
« Nestas cousas se oecupaviio os no sos ,diz a 'hrollica do J 'suitas no Era iI, a pu AG,
~ ·\6 do 1" livro) quando, passado o mez dc Abril, mUllou de 'itio o govel'llador para di tancin como de IHeia legua de Villa-Valha,llIgarf(ue tinha delllill'cilllo, eeome,ndo a fundar
a cidade,a qlle põz 1I01lle de S. 'alvador: e r"i ror~amudarem-se tUlIlUClIIllossos religioso"
e no lIlesmo tempo em que o morador's edili '/Il'fiu ea a" raz~r a. SUIIS, e i"r ja no lugar
onde hoje se I'e a de NO'sa SenhoJ7J da Ajuda, invo ·a~il.o que enWo lhe pozerão,
fui a
primeira que no Brasil tel'e a comp:mhi(l. E 'Ia {)cbrilrilo '(HIl proprias- IMos,e suores i porque, conlo andavão os moradores Ol'cupados em crnclh(lute' ouras, e prillcip.drnenle elll
cercar a cidade pam uercu 110 de alguu' GenLio ,que ainda lIãl) e tal'flo ujcilO., não hUI iR
quem podesse cr-Ihes de IIjuda. EIJes erão os ruestres das taipa", ião ao Uluto, oortal'l1o a .
arvores, trazião as maciciras ii costas. Co nJai, necessario. »
Em outro lugar (a pilg. (j(j, l\) 72 do mesmo li\'J'o) Ic-se Ilil cilada Chroniea o sc!!'uinte:
« Um/l difliculdadc se olJ'erecia: que, para >LI 'lentar tanLa geute, e~a "raude a publ'ezn da
ca, a, tl ainda da lena. nem erão bastante :1 C luolas que de prlltll em porta pediiio. Para
remedio desta nccc,sidade acudirão o irmiios com sua tr/lças i iUl'eulílrõo olli 'iOl1l1lerhMnicos oom ([Uc podessem ajudar. O irllliio Diogo lacomc lelantoll um tomo ue pc, :,em
mais noticia do o/[jdo que a que lhe deli a cn cuho'a rharidade i e uo tempo C\CU o das
mais occupaçiles fazia eorõas, e rosa rios d' pilo, que repartia pOI dCl'otos, C redião LDll1ben~
cm pl'lweilo da casa. Outros irl1uio' aprcndião a fazer alpargalils (porque ntlio er~o nllll
Tlouco os sapatos, que r partião por :t1gull dos homens ordinario', e de que U',ll'àu para
c(lminho aspcl'Os.O modo ue as fazcrel'a c te: ião 110 call1po,Lraziilo certos l'lIrdos ou caragoatils bravos, lançal'ilo-05 na agua por quinzc, 011 vinte dias, /Itl! que apodre i:io: destes
tiravão c·trigns grand ,como de linho, c mais l'ijll que linho, e della luzilio lIS diLas
lllpar"atas, que el'lJo sens sapatos. Outro se rez om ial d carpinteria, scm quc lIunC<l apl'l'I~~
ties'e, com tal habilidade,que fel, flor suas màos IIll1ita rasa" e ifrrejlls 1I0S as C~I",
(:ante, e depois no Hio de Jimeiro, sendo jil silt'erdole. O irmã Matheu No"uclra, .r]'Je
com o padre Leollardo I'icra do Espirito anto, u al'a 1.111111> 111 do ollHo que no sc"ulo tllll~a
de ferreiro, fazcndo anzócs, cunhll', rllcas, e o mais "enero de rerramenl.ll, com qllc acudia
grandem nteao ustento dosl1lenino', eCIISll. Ede.tetempo ficou introduzido trabalharem
us irmiios em alguns olli 'jos mcchanicos, e proveito o ii conllllunidade, em razão da "ralH!lJ'
pobreza cril q lIe entuo vivião. »
« Jllnto ii cidade tinha tambem (rafere a mesma Ch roniea, ii pllg. Ki, § 93 óo Iiv, 1,")
a industria do padre i'iobrega, e seus companheiros levalltado u eu a do seminurio conb
suas proprins mãos, e tmblllhos. I)
Áerewllltul'ei a estes exemplos o que relata o já mencionado padre Charlevoi~, quando,
na sua Historia do Puraguay, nos asscvera que os pdrlleiros mestres do' Llldios ~1n. artes de
dourudor, pilltor, esculptor, ourives,relojoeiro, serralheiro, cl1rpinteiro, mal'(\l.llell'll, ll'CCIão, e fundidor, forilo irmãos Jesuitas que sernandúrão vir iJa Europa. E<t.lllltllna expr~s
são mo,tra com etreilo que tOllas :lquellus artes flrlio com auhlcedcncill u!Lil'!ld<Js,c prorcssadai nu Companhia de Jesus, assim como todus (IS olltrlls que podiãO ~er UtCIS uns neophrlos, pois quo de todas lhes I'ierão ml'sLrc., segnndo o te·t'lI1unho do mesmo padre:; e lIilO
pllssarei ávante,sem oh'errar 11 philosophia dos Jesuitas nesla parte, Tlois quc clles dal'ão
igual apreço ao que cultival'lI e la, ou uquella arte, ou ella rvsse de paz,Ou M guerr~, COIIIbuto quc o Ilrtistll a pl'ol'e sas e com hahilidade, e ongellho. A ~iln o a(Jirmu o padre Juc11·.IV~ de Y(lnierc UOi ,cííuintc" rersos do 5'u l' COla latiuo :
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í}. ,eha lião,no éll1110 de 156:J. Este colleCTio,foi o segundo da companhia
'no I3r;tsil; e como a cidade da Bahill, teve grandes augmentus nos engenhos
de a ucar, e l"azendas e muito lraclo ue Pl)rluguezes; e como era o assento
dos, governadores, e bi po ,I.lssim elle lambem cresceu muito; porque lodos
\)~ Irmão ,que eriio mandados de Porluaal;vinhão iJ clle, e proseguio seu
'e tudo milito de proposito, abrindo- e e colas para luJos os de fÓra. -elle
hllvia de nrdinario e-colarlelêr,cscrever,e alga ri mo;uua ela es de humalliJaJe: IÓrüo- e cursos ue arles,cu n muilo proveito,cm que se fizerão a1-

/f.·qua par~s inte Slml omnia; nu/laquB primas
ObLinet. aut a/'am f/raval ars insi[Jnior artem:
ruiqlte decore sI/a e L. si reele {aeLiLeL: a[Jris
RII~Lica vert, Ildis, bello vel sl/mpta [Jerelláo
Al'IIla pttl'~lII {neil/IIL, si par industria, laudem.

Se pois os .Jesuítas cxcrcião culLivoviiO, e prorc savão l\S artes liberae • ou mcehanicas.
mui natural é quc. cnconlrUllllo lia Amcricu um llio "randc nutUero de sujeitos apti simos,
direi sem rCI'cio, dOlados mui [larliculurmonle pelo Aulor da 'aturem com talento espc'
f:ia L para a artes, prorurasse instrui-lo nessas me, mas artes, tunto mais quanlO cra esse
um I/Ieio ellicaci simo de domcsti 'ar. ue cil'ilisar, de fazer cllrisll10s os barbaroslndigcnas
tlo rontincnte Amcricano, Que são estes dotados de mui singular aptidilo para o exercicio
das artes "fnclo de que prc,t<10 testemunho muilos escriptorcs, e de que n~o podem duvida I' os h<l bilJ.1II Ic 'des!..l parte do mundo; mas, se necessa rio fossc comprovar o facto, citando
posilil'a, e direclJ.lTnento al"um alllor que 0:1 cvere, abi e tá o cdcbre radre Joilo Daniel
clpondo 110 seu thesouro do Amazonas a facilidatle mara\'ilhosa com que os llldi enas do
l'lIrtlllprcndelll todos os omeios, e com que snlJem imitar perfeiLamcnte o mais bem arabado
p.roducto de qualquer arte libcral, oum chanira. Não transcrcvo aqui proprias exprcs6 es desle e, 'I"iptor, porlj ue forilo ella já publicada nas paginas da ReI i la TrimcllSal ;
mas juntarei aos dizeres do padre João Daniel o depoimento do ja citado Charlevoix, o
qual a segura que o h"ldios aprcndem como por illstincto as artes a quc so applicão. ~
" ll:lsta,por exemplo (diz o Jesuita francez) mostrar-lhes uma ruz, um e:lDdclabro, nID
thurilJulo e dar-lhe. a matcria de quc e'ses objecto
fazcm, para quc elle fação outro
de t<11 modo scmelhantc. que scria difficultoso distinguir a sua obra do modelo que lhes
fOra ,1prescnt.ldo, Fazem. e toCão muito bem todo. os in trumellLO ; fazcm orgão os mais
composto. e para is o foi sull1cicntc que vissem um; fazcm da me.ma orte espheras astroIlomica , tap tes ii cmelhança dos tapcte turcoi', Co que ha de rnai diOicil nas manufacturas, Pulem, c ""ra',lIO olJrc o brollze tudo o <Iue se lhes manda; POSSUClli cxcc1lcnte ou~
rido rnullico; e têm para csta arte Ulll "O to mui singular.»
O no'so illustre compatriota José llasilio da Gama, cujo te temunbo neste caso ti sem
tluvida da maior p"ndera(ão, por i'so que e acha dc uc<:ordo com o de cu advcrsarios,
affirrna, emaIlOlll •. do·l.ncllnto do Uru"UII ,quc na cntrado dc lUissõe' o gencral não se
ponia persuadir que os riCJuis imos ornamentos do lemplo tivcs cm ido bordados uaquclle
paiz, uté quc se lhe mo trou um,queloi achado junto á sachrisLia ainda imperfcito no tear.
Póde juntar-se ii autóritlade d ·~s s e criptllrCS ades autorcs da hi loria da revolução do
ParngullY. que ha POU('OS armos virão, c presenciárão como o celebre DictadM Francia fez
dc en."oll·er as artes utcis lIaquella republica, obrigando o lndios a dcixarcm a ua habituul illlloleocia, e a cultivar m o talento, que cm tuo subido grilo recebêrão da mãos da
naturez(l : c na verdade parece que dc de os me 'mos tempos antcriores ii de;coberta da
Árnericn dal'ilo elles vivas t1Clllun. Lrllrôe: de quanto aproyeitarião. a-pplicildos que tossem ás
al'tell filhas da ('ivili ;1\;10 Todo, ~"brmos com que delicadeza, e gosto faziílO s Indigcnas
desre ctlnLin'ul,} u: SI, ;, I ..o ,-, e ':,fcite; tle pennas; c m qilc illtellig ncia, pintando o
a, peeto li scus guerreiros, 'abilio torna-lo mais proprio a inspirar susto, c tcrror nos inillIi"os; e com quc pacielleia,quasi sem instrumentos, costumavuo preparar, e acicalar as
afilia dc seu uso,
NilO aCcumu larci mais prova. Nós que habitamos o contincnte mcricano.como já notei.
ulio podrmo; pOr em Ii:igio a Cllpacidadc dos Indios paro! a artes: mas.sc de.,ta circu~
sló l/I:i:1 S~ [1'itle_c1cdmir, [1('IU' ralôe' lambem uuteriormentc iudic,ldas, quanto é ICrOSillUI
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~ln mestres de c'3SIl, e de rÓrn. l'Iavia li'tão orr1inlll'ia de cnsos <1e con·

S 'ieneia,c ás vezes duas de tlwologill,u'ondo sahir;io algll/ls mancebos pl'é·
sa(\l)re., de que o Bi po se nprO\'eilaVil para IliI Sé, e alguns cura- ,pnra ali
freguezills. Ae le cullcrrio es\ivcriio sulJOrtlinadas lutflls as ca as das Capitu·
Ilias, lIlú que hOllveriio outrus culle"ius, que se Jesligúlàt l ii CX(:cp~;It) do:>
111 éus, e Purto-Segu 1'0.
U cgulldo eollcgio cra Otlo Uio do .laneiro,flno 'flil1l1oll, dotou para
cincucllta pessoasd,oru!-rciD. 'cLasli;-IU,lloüllnu Je15lií. ~ellc houvcselllquc 1'0 scm cllc3 in~truiú05 nC~;il$ mC'ma arle,: p l's.te uitas. ii cOllje lura Loma·se lanlo
llIais provarcl. quallto é certo IIUIl os paure lIa 'ompàlllua prOcul'il\au cou"cr~r. o dom'
Lira r as lIaçõcs barbara.;, ulio '0 clpLtcalluo os 11I~ t'ri' s da ii', c ii c\l'ellCI\l'IB uno IlIural
christà, mas aillda illtroduúnúu 110 ulcio ue es haruaros algumas ua, ô,'.lslúuicücs ue publica utiliúauc, c (,IJIIII'niencia, que as IU1I:s da ell üisa<;Q',1 t\tÚlilO 'ulleutado ClII outros
, pai~cs. No Ja piio 1'orào elle; os primeiros ill~li(, idores de !lo, pilae : c o projecto d e,lnl)elecer ahi um J)lonte de piedade, iI semethallça dus quo 'c Lillhàu e.;LalJr,lecidu llil Ilali~,
é ullIl'al:to lIIuilo 1I0tavel para I(uedcixo de ra7.crmeuçãu deU e ne,t'!lI!\lIr, O,: JesuiL!I~
implorilriío para mte oujt'CLO o (Il1xilio dc ]). Th 'otollio d ' li r:q,a II ça , IIr('eui~po ue EYOril,
qUI) julI)o ser o 1II05111l' filho do duque purlllgu87.,dellUe laz m '11I:00 aChrOllica do .JC,.uila"
e que IIll :ua mucidade, ('outra II vUlItado de 'cu 1I0hre pr gClIitClr, !l'IVi:t a1Jnlçlldo U ill~li
Luto dr Suuto l:;ullciu. Ei'-lIhi como t) padre AlcxllIlure Vltlegllailo, proviucial dll IlIdill,
e' 'rcvia no arcahi po de Evora. - « UlIhl cou,a 1105 I'altl, que eu gr;!lIdClllcllte de,cj do
"~r cm Japllu, e e,ta li I'lIzerem-se lia' Ires pilrt~s cm que tell s dil'l,liJu o Jill_iio, útl,\lliico,
Xirn , e 1Iuo"0, trcs rrI IIt05 ,de picdadc, Ilos {IUC ", S. !alJc quc ha muitos CUI HaliJ, a
qucm os pohre; aClldào em suas UCl'llisid,ldes, IlCllalldo alguils cUlpr"'limo. para seu rCmc
dio por penhores que dão; porlfueo' liClllios Ú1ZCIIl gral1lij,silllll: lburas, o os pobres chrÍl:tàos siío comidos dcllcs; e jUllllllllcllte mm estcs 1l101lles d' pidade quuria ver em c;lua
uma destas partes nm ho.pilal fiara hOillens nobros. e pohres (I;, de qu ha om Jap'l
muitos, que I'ivem de:termdos, e 16m de soas C<1sas pejas cúlllill"~S guerras úo JapJo: (J
para os IflOlllc' de piedado fóra uecessario Hill bom cau 'dal de dinheil'll; ponlu' cad,l
uma desta ollsa n50 'c poúer;! ill;lituir com mellos de ciuco mil cruzados, 'lllU hilu de
IIl1dar sempre em clllpru:'tillJOs doS' Ilobres c!lrisl110S, sem nllllca se uilllilluir o cabeual; l:
quanto ao que loca aos hospilaes. parece que para cada um será ao lIIell05 lIecc. sa rio I'lId;t
allllo 'l"inheulos cru~aúo', e lellúo V. S. vuotade, e COIOII odid.lue úe lazer a I"mila COUl'i\
JIO s8rviço do Nosso SCII!lor, c hem da christalldado ÚO Japão, o me olrer ce que a uClIhulOo.l
.outra cousa se póde V. S. melhor applical', que dai' principio a alguma tlo,LuS lLlUSlIS; e
.se róI' para ra~er algulu dostes II10nles d pied'luc, é ncccssal io IIli:llU. I' umll SOllllllil de
dillhciro a Jap,:1o, com obri~:H;ãu que fiquo, 'III pro I ira, e 'luC 5e IIJ ga' tc em ntra l'ousa
sellão em acm!lr ('om emprcstilllos ás neccssidade,; ÚOS christoos, conforme as regras, c costumes que em lLalia tcm os ditos 1I101l1cs, dos ljUile:, se V. " se lembrar, se potlorÍl faeilmellte inforlllar Iii; porquc laOlhem sobro isto lcnhu esrriplu /lO padr' gcral, para quoo
]~ropollllil a S. 11IIlid,ade; e se V. S. ,e a 11 plic.'l l' mai a ra~'r algu1I1uo>pilal, procure ,~.
l:;:,de comprar-lhe ~Ihl CIII POltugal al"lIl11il relida, 'luc l'~lIua cada Ô III1U ati' dUlcnLOs II~Ü
TC I ,('010 est<i COndl\'50,I(UeSe olio gaslcill Sl'lIilo n' le IlflSplllll; pOllJlIC focillllellte se poderuo
1ll~lIdal' UO Portuglll :Illui, o dilqui a Japito cm reates, c, cum di"o, ('!1m Lluzuntos mil
réls cada alUIU se poderá suslenta r um hO';\Iita I lirll pillllcnte. Trôlctaudo V. !;. ('011I nos!!)
padre, q~o lend.o respeito ii neccssiúaue 'lue ha um J: pàO, e u,àO !liI\CIIUO qUOll\, pO~Sil COI'lCr com Islo. sUJa COIJ clllo quu ii coulpauhi:1 tom' u gOlemo, e 'upcrintcl t.:elltla de qualtlucr d slas .duns cousa' a que V:.'. se appliclll', 1I1CttClIt.lU os Illilli 'lI'us filie aI) 1'Í\'c-prol'illclal do Jllpao !larecercr I IIccessario, para o Il\cnoio dc!las, ql\c hi,o dc ,(lI' eh 'ist;:'os hOl\l'auos•• hous hOlnl'rls,'1ue para i 'Sl) se e!ocolhercm.-Era csta e,lltil datada Lle (~oa, aos 2:1 de
llezulH~l'o de 1(;,"15;, e posto que d~sdo o pl'illleil'o~ allHUS do .cc tio alllCl'ior 1'0";' ('ouhccid!l
Tl~l Halla iI Instltu,çiiO dos llloulc,; de piedade cnOI 'lue o li 'm 1Iema '(lillu de ~'cllli, reli'
glOSO menol', procurou li"!'JI' os habita !tc; de f':rJua das USU1'US cuuliuuadulllenle Clcret(1) Aqlli ll'a,-lil-se d" um ho~pilal com o c!estino Dill'liclI!al' dI), olldil' aos homens o"))I'os e
IIp:<lpl'l ~dos. 1I0'\fJllilCS ,/1111 e,ll! dc'slluO c~pc.'r'i I j:i liu!.~) s:'b.inll "ltllZ;Ll,,~ 1:1) !:lt'~\J pcjus
Jt' lllla~) I'~tllllt() {'tllJ~la d~t
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pro OSGol, (le ler ,eSCf(wer, o algarismo; 11m;] ClílSSO de latim ,e Ii<:ões de casos
'<lu cOllseienl;ia, pill'll toda sal'le de rente; e pum aqui, como se disse, 11lUl)olJ-se o primeiro colLgio que houve em S. Paulo,e S. \"icelltn: 11 c te ('olle·
<>io, estitvii(j sllborclilHHla as casus de S. Yiccntc,c S. Paulo ue Pirnllllillga,
-c do Espírito . anlo.
O ultilllO C lIegiu cra u de Peroamhuco,e foi funtlado,c d tado pnra vinte
'dn pelog JUll~os,é com tudo phr!l uotar que um ministro d,l religião christ~ fosse 11 inventor
rl~ illstilui~ão, e quc ministro da mesma religiãO a prol,urasscm IranlplalllH a paizes tão
istalltl':l, e remotos. O Jesuita, na I'erd:lde, lIiio despreza vão os mcios hUlllano~, quando
os tillhao por COIlBueent.s ao importanti simo fim da convers;io. e tivilisação. A' pago 397
dl1 collecçJn de cartas, !.alltas vuzes citada, obscn'a o padre Lnh fróc$, com dat", de 10 de
AgO:IO de llSi7, ao padre.visitllrlor da India, que pari! Ler elltmd,1 com qnalnuer senhor
nns t 'rrus do Japiio, cumpre lel'ar-lhe.algulIl presente de cada I'isita que se lhe faz: e para
'([ue os padre! da companhia sejão recebidos cum especial agrado pelu_ hOntcn puderoso!,
indica o autor da CIlrl.a os objectos a que e!'tes dao lIlaior apr ço - « . ...
. rou~a; qu.:
.anora boamenLe me oecorrem (diz o padre Fróe) que eUes e timGo são .ombreiros de Porugal, rorrados por dentro de lafola, ou veludo, relogios do areia, 1idro, ooulo!', I'elle< de
cordoviio, Iwbas de I'gludo, ou de "rall, lenços !inn' lavr:tdos, fr.lsros de corll'cilos, al;:l1móls
oll.orvas boas, fóll'o, de mel, capas do P,lIlll0 de Porlugal, cheIas hoas, ainda que ej~o dil
China; ruças douradi!s da China boas, esteira. da China, que se põem ás jancllu!', que são
lilvradas comlios de seua; al/!,uma ilgnila, ou call1lllbá filia; alguns pnpos d'allllisl'ar, bocetus gralldes ue l'e"ú, ou de Dellgala, ou de Cambaia; relroz rarmesim, al~ulls Iiquil'os da.
Chinu bOlls, que s~o umas bocetas grnndm; que tcm dou' ou trcs. l1ns sohre os outros:
qualqu r Japiio lIhi sabe que cousa ê liquiro, que se f:l1I~m cm C:mtiío; uma jarra de bolos
de 115SUlAlr, o outra de farte'; algumll pimellta cm ,Ichar, alguns palmo,; ti .Fl<l!Idrcs, ou.
gUlldemedm, ou alcatifa."
;\f:t~, par'a que allegnr ou.tros facto com que se pl'Orem Os dil'crso meios que os Je5uit 's
'Punhüo emuc-eilo para cil'i1isar, e conrerter as 'entes d que (orilo os apostolos? Para qUtl
-der.pender trablllho, e tempo em dedu7ir de!'ses meios prollal ilidndc', conjecturas :icercJ.
do uso que os-padres da companhia <leveriiio ter feito de um instl'Umcnto II r tal moJo
voderoso, l'omo o ensino, e prl1pa"~çãO das artes libcraes, c IIlcchnnicas, e o claro, e positi o testolllunho da lradição, e da hi 'tyria faz úess:ls prohah'lidadcs, e cOlljeeturas um faclo
1'1'01 ado, e liquido?
,Iii til'e occasiilo de citar as assvrções do P,lure Char! 'voix, quando na Historia do Paraguar nos afl1nna quo os iíI'mbros da UII o1'lielll ensinftrão llos mlios as artes de dou 1':11101',
pintor, esc.ulptor, ourives, r ,Iojoeiro, serralh iro carpcnteiro, marceneiro, lerelão, e fundidor,e lodn' as outra' arlcs que poi.lião ser utcis aos lIeoph)'to< . .Em nlll manust'ript oU'cT<''r.iuo ao ln titulo pelo no o ral1ecido .ncio h0110rarin o Sr. Hczellde CO;!.a, de honrada, e
S<ludosa memoria,e que tem por tilulo-nJserip~ütlcoroóraphica da Capitania do Rio Grande de S. Pedro cio ul-\c-se o se"nint ':- Disfar~ados com a roupew, villbflO m~strc' da!
arte; fabris,e liberacs,poi. as uolavei~ pinturas,paramentos bur lado de ouro,c tudo o que
depoi' se achou nos telllplos, alli foi feiCo.)l 'a collccÇão de documento- eseriplos, e publi'elido cm Hespanholucerca d Jc uitas, quo tem por titulo-Reino JC'uitico do Paraguay
~ eucontl'll-Sll urna ordem de um dos superio,rcs .r suitas, a qual roi concebida 110 teor
seguioLe:- « Permitto c dou licença por csla vez para que ula Hespanhol 'o"'eul1eiro, chamado D. Alonso Tejem, que roi artilheiro cm Bueuos-A.yres pos,;a entrllr, afim de abrir
-passo pelo Ill\ a todo o i(enerO de embarcações, e para que mais at'Íma do ltú cxamiu8 se t\
'P0ssivel dar um braço de commuoiração do Rio l'aran[1 ás cabeceiras do Rio Corrientes, e,
"selldo pOlisivcl, o abra, e tambem para que po a fazer uma, ou dnas :12°nha5. e tmS-illU1'
o., [/Hlio., a faze-las CQm a habilidade com que eUe as sabe la7 r, comu as fez lia.; cidades
llCspanholas. »
.
O JI'suita Jac(lnCs de Yanicr~, no !iv. JJ.O do já citado po ma latino, illlitubtlo I'rrediul1l
RusticlIm, ex pTime-se desta maneira ;

Quos popllli le[/ere dllce,! rerllmqlle mugiS/TOS
lI/e mUlle/la/Jor. II/ jll e/wTIL qlU1!11 C/llisqllis ad arlem
.dp/iar es/, prim's lafllc et/Llceuluí' nb.l/I!11is.
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pns. (.l:1S, pot: cl-rci n. Scb:lsLiiío, no anno de 157G; nt:llc 110u\'0 sl~l11pre escola
<Je I~I', eSl:l'cver,e Idgarismo; uma classe de lalim,e uma ue li~iío de CllS0S;
dl~ IIwneira. que os collcgios se reduzinio : u 1,·, c rrincipul o da Dnhia;
2.", bdo Hill de .Janeil'ú;3,",o de Pernnrnbuco;os ([unes linhito sua rcnuas.
As n.1ais casas. \'i\'iiio de ~)sm()las.quc IlIes dllviiu rraCilmr~lIle, os marauores,
tonJunnc a sua possibilid"de, Cjue era pouca, e porque elles não podião

•

:\tasn.1o se pea,erjue Ó naSll1issi,esdoPllr,lffuayapl'elllJilio os Indiosa conhccerasarle.
,Ia ,'itei o I'ndl'e Joüo J);:nirl ácerca dos Indio!; do l'aril; c notarei ainda que o leueravel
Arcllhispo D, ~·r. Cactnoo Brallllão. fIuando Bispo Llaquella provincia do Drasil. encontrou
vesligio.s dos Jesuitas em direI' as riilas, como eHe mesmo rel'ere no dial'iu da sua segnnda
visita. rjue tel'e lugar no anuo tle fiSG.
II Rót" rill,\ (tliz o virtuoso prelado I'allaudo da Villa l\ova de el-rei) com todas as demais
que tenho corridu, depois C1ue sabi da cillade, foi dos Padres Jesuitus; consta-me que no
seu tempo f1ore.stiilO muito. ]Jartieulnl'l1leute na Villa-~ova, ondeelles tinhão o f:rosso das
Irlunufaetu raso pallllo de algl)dno, telha, cal, c peixe. no que elnpregnvuu um graude numero
,Ie Iud ias prrteucenles ao eu l:erviço, <I ue 101'l1lavilo a pOl'on<;ão. e povoaçuo IIIUitO arull<1dn;
ainll:1 hoje lIpparecern vestígios da sua raudeza; e dn hel1:l olaria só re ta o forno COJll
nlgumas ruinas, e um pedal;o de telhado; mas em qucjia se não trabalha. tudo por negligCIll-ta dos directores. que. occupados nos cus interesscs [leSSOaes, desprezão o~ do eomlllum. Cumpre todul'ia uutar que os ]'adres da Cumpanhiu. in~truindu os Indio. nu artM
lia pal. nuu os deixiJruo ignorantes, e alheios ii discipJini1luilitar, 1'01110 o Patlre Vanicrc (J
tcria fdto suspeiLur COIII o seu
'
A rma parem {aciunt, si p<1r industria, laudem,
C1unn,lo po ílil'amentc () IÜO til-esse asseverado no lugar cit:ldo pelo nossO illustrc llresidente,
tJ SI'. Visconde de S Leopohlo, que a pag. :!40, c seguintes dos Ánnaes da prurincia de S.
]'edro do l\io Grande do Sul,expuz o IIIl'ios de '1ne os Jesuitas e servirão para Ol'galli,ar
\1111 exercito: e hem para notar é sem dUlida o deneto de fi'elippe V de llcspanlla, do 'IS de
De1ernbl'o de 17!,3, que autori ou os Jcsuita5 a contiuuar COIII o ensino. c instruc~40 du.
Jndios no maneju das armas, c exen:icios militares, as im "0100 a eontinuar com o fabrico
,\:I polvora, e das armas, a pretexto de que convinha estarem acautelados contra as invasões
dos porlUguezes. e de outrds nações, flue, segundo o lIlesmo decreto. já teríão eaptil'ado o
lInmero de trelODtas mi1l'essoas perteJ\Ccnles ás l'ellul'ções hespanhol:ls.
O }'adre Charlel'uix. nn sua jil citaua lIlstoria do Pllraguay. refere 'lue cada :Ild~a ,1ISl<:u/.:II'n um corpo de eavalllll'ia e uni de in1't1ll tu ria. Os iuruntes (diz II meslllo cscriptor'),além
do mal'llllá ,a 1'1:0 o frecha,llsào de Itlllda.espnrla e espingarda. Os cavalleirds usüo de sabre,
I:lnç:: c daviwl,purC(ue cOllJoatem lambem n I'écomo oSlIassos mosquetciros. Elles mesmos
fabricuo as suas armas, as pecas que niio Iles lervcm senuo para conter em respeilo os
Yizinhos. c pcç.as ele campanha que trazem r.omsigo em serviço do rei, O me::mo autor
fllnla cm outro [ogar que pnraas missões dOParaguay Liubilo vindo da Chile alguns irmiios
Jesuítas. quc lillhào scrvido no exercito.
Terminarei a collecçiio de factos ue que C'onda a presente memoria, índieanuo algumus
allloridudlls quo positiva e claramente usseverilo quaes lol'üo os a rtisllls 'Iue lel'nntárüo os
LClllproS d&.! JCSUltus lIaqueIlas missõcs, e rabricárl10 lodos os ornatos que nesses templos
se CIII'Uutrilr30.
De novo cll<\lI1urei iJ. lembrança o manuscripto de que já fitmenção, e que lem por titulo
- l>escripcilo Corographicn da Capil:lnia do Rio Grande de S. Pedro do Sul.-No lugar
cit'ldo desse nTllluscripto deve_Datar-se a asserção de que tuuo o que sc achou uos templos
:t hi loi feito.
K:! tantas vezes eH.lda lfisloria do Paraglray 1(\-5e; que 01 mesmos Deopirtos edifiCÁrilo
.;Js. suas igrl:jas II visla dos riscos c plantas que só lhes aprescntárilo ; e que es'las igrejas
nilu são interiores aos muis formoso.s templos de Hespanflll e do Peró, tanto lia beIlcza da.
construcçl!o,como na riqueza c bom gosto das pratas e ornatos de todas as eSI)ecies,
1\.1 respos/.:l ap'lllogcti\'a ao poema do Uruglla)' allirmiío 03 Jesuitas que os lnóios, alérN
de ':Ibl:nllll alKnlThlS l(rtCJ. Hbcmes, elerci[avilo, c muito bem, qU:lsi todos as IDeChallicas;
quc .nuiltls 'dCtlCli liilo e escrevia 0, o nl"uns r.antavilo; porque. para aprender tudo isto,
lhes tiub,u\! dlcs Je,'uil(l est~helccido e'Col' i C {lU os meslI1o' lllltios crUo l'erreirl's,
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'Ufli)rir éI lurlo por serem pohres; os collegios proviiío (IS C.1SílS, qne llies
nnio subordinadas de vesliúo, vinho, azeile, farinha paril hostia9, e outras
'lusas,que niio havia lia terra, e sim vinhiio necessariamenle de POrlngll'1.
.m lodil, eslas casas. havia sempre escolas de lêr, escrever, e alga.rismo r
ara os moços tle fúru,
D1

oce '!'.\ÇÚE , E TfiABALno DO

p~\DnE

DA eO~lrA~lIU_

Para c enlenrlerem as oc ,llpações,c traualhos da companhia no Urasif,.
:onl3 n Jesuita Domingos de Araujo, aponlar-se-hão brevemente as pO\"Oilõcs do PorlllgIlCzC:>, c Indios que nelle havia, c que os Jesui-Ia acudiiio.
Na ,'Ipilallia UI) Pernambuco,além da "via princip(l\ chamnda de Olinda,
lavia oulra,qlle se (;hamuvu Iguaruçú,quedista delJa cillCo legllas,onde esl[r
umn igrqja de S, Cosme, e Oamião, de grande devoçiio; c se fazem nella
muitos milagres, pelos merecimentos destes samos marlyres. Dahi a, dilas.
)cgulIs eslú a Ilha tle Itamaracá,com sua villa, e igreja,e tem na dita Capitania de l:'ernambuco muilas fazendas, e alguns sessenla. Gil mais cnge-·
nhos de aS'UCilr, a tre3, qnatro, cinco, e oilo leguas por lllrra,.calla um dos,
quaes fúrmll llma boa povuação,com muita genle brunca,negr05 de Guiné,
c lndios da lerrn.A ludos eles acudião os lladres ela Companhia com prég ções, doulrinas, e cnnl1ssões,vassando as grandes calmas daquella terra.
Na Ba liia,além da óclaul}, havia nove freguezias,e alguns q.udfcn la entrenhos a qUillro, oito, e doze leguas por mar, e por lerra, chllias de PUrtILguezes, Jllclios tia lerra, e negros de Guiné, a que os PatIres acudiüo com
seus minislerios; porque ainda que tivessem curas, não sal}ião a linguil da
terra,nem se malllvào muito por IIcudir aos negros de Guiné,oem ereio para
)lo .ler prénar aos Purluguezes. E isto além das aldeas dO,i Indio::>, de que
linhão particular cuidado os Padrei, em que sempre re,idião, Q lal,orze
1 guas da cidaúe para o orte, se fez uma ermitIa da Conceição de Nossa
drcir05, e carpenteiros; porque elles forão os que fabricárãO os tcmplos qllc alli
tinhno.
"
Parece-me portanto que, li vista dos factos .l;Q,lligidos. cujo numero seri<l susceptivel de
cOllsiderl\'el iugmento, se necessario fosse, posso úar como demonstrado que 05 Jesuitas
cultivárão .18 artes lihcr~cs ou mechanicas; que os llldi"enas da ÁmericJ S[IO dOl..1do úe um
I~lento espe ial 11l1ra ulilase outras; que em cOllscquellciJ do melhoúo segui(~o Jl los missionarios dll Companhia nll eOllversão e l'Ívilisação das UllÇÕCS bllrbllrnS, é mui IHovllvel que
lançassem mão do en ino das artes, cujos segredos pO'isuiãO, para COllvcrter c ci i1isar os
}larbaros Ámeric.1nos; que esta conjl~ tura se torna em facto certo e verificado Jleln historia ; qn~, cxistilldo na Amcrica mestres das artes entre os Jesuil.<ls, e habilli 'simos oflicincs
Ilellas entre o s us n'oJlh~,tos,é iguallllent~ mui provavel que estes,diri<;iúos por aquelles,
fo sem os ClllIstructores dos templos das miSSlles do Pa raglln)'; que clltre uns e outros se
dcl'~o t~TTIlJcm provavelmcnte encontrar os artistas, antore das cstntl1.1S acblld'as no~
me mos telllplos; que esta conjectura tomn da lIIesma sorte o caracter de cel'teza etc f do
tr. t 1I11111ho dos mesmos Josuilas. prilleipalmcnle quando ~e considera que cllrs de5\'ia\'l\0
l'uirJadllSillllcllte os Jndios tIo trato C rOTTlmunicação ele profuflos; e que sem olTcndcr a delicildew ?e UIIl crurJilo C0ll10 o Sr, ~.rongI3"e, serillicito de. corúar ela ,ua OI)il1i~o, ~IS !11l
]I Ja~ (312)e5 (")l'J"tas, 1'011\0 porque os Jesuilas UUlll'a tivcnlO Ilcoros CCril us lias IlIlSS0CS
<.lo l'draguar.
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5enhorl1,l111 ra7.Cncla de um m()rac:lor dos anticros,e principJcs áa t ·rra.mui
perfeita, o de muit;) devo~iio. Eslú em um alto soure o mar, onde é vista.
dos navegalltes ; O ao lravaz, pelo serttio, lem II aldCla do Iudios chamada>
Snnlo Antonio.
Nil Capilania tios Ilhé s,!Iüvia ülguns ongenhos,e fflzcntlfl li cTuéls,e mai~
]CgllólS' por lDilr, e por lorrü. com lnd ius da lorra, e PurtugUl'ZeS,ll05 quaescOlltilluamenle aClldião os Padres t1aCompanlJia.
Na dePOrl()Seguro,bavi~o duas villas dePortugt ezcs,qllalro)cgllus llma da,
ou tra.,e duas nldêas de I!ldios doutrinatlos,ól cinco legua', de que os nossostinhãu particular cuiuado;e oulras sele, ou oilo aldênzinhtl5.a qualro,cincoc sl'is loO"uns por terra, e duus ou Ires engenhos do as ucar .i unIa rlclla ,ás
quaes acudião de quando em quando; e de Parlo SCCTuro tiO B:io das Cara"Vólla lw vinte leguas por mar, onde está oulra povoação de Portuguezes,
que lambem os padres visitaviio.
Na Capitania do Espírito Santo haviiio dnas villas de orlllguezes, perlo
uma da oulra,meia legua por mar.Em umadellas,quc estú na hilrra. e cha.miio Villa Velba,por ser ti primeira/que ali i se fez,eslil em um monto mni lllto r
c !l'um peneelo granue, urna ermiua do abóboda, quo se chama lo os él'
Senhora da Pena, que se vô de longe do mar,o 6 grnlltle rcl'rigerio, e 110\'0ç,ão dos naveganles ; e qunsi todos vém a esla em romaria, cumprindo as
promessas, quo fnzem nas tormentas, sentindo clu Sa"rntla Senbora particular iljudil, e disse-se nella missa muitas vezes_ Esta ermida, ediOcoll-a
um Caslelhano,com onlens sacras,chamado frei Pedro, frade dos r,upuchos.
que veio com licença de seu superior, homem de vida exemplar; o qna!
veio ao Brasil, com zolo da sulvaçiio Jas <'Ilmus, e anduvD. pelas ald(}asda I3al1ia,' cm companhia dos padres, dt'scjanuo de baptisar alguns
dosam parados; e como oiio sabia lelras. nem a lin"ua, porque eslo seu zelo
não fosse improficuo, bllptisando alguns allullos, sem o apparellJo nccessa rio, ac!moest(l(ln dos padres, lhes pedia em cs,~ripto alCTum apparelho,
lla linS-l1tl oa lerra, pura parleI' l>iJpLisar alguns, c]ue oGbasse som remedia,
c os padres nno flociessem acudir; e assim remediava muilos innocentes, ealguns adullo . Com esle mesmo zelo,se foi ii Clpitilnia do ESl1irilo Santo,
onde fez o mesmo, algum lempo, conl'essnnclo-se com os pndres. e commnngando ól miado, alé c]ne 'ome~,l)Il, c ueilbou esla ermidn de Nossa
SClIhor[l, com <ljll ii dos i1cvotos morarJores, e ao pé dollll.fez lImn casinha
pequenina, 'lU honra de S. Francisco, na qual morreu com mostras de
Jllnila nnlidlldc.
Havia mais nesta Capitania quatro, ou cinco engenhos, rl tr':'s, e qunl.ro
]cgllas por mar, c muitos Indio5; hilvia ;10 longo da cosia, oilo leguas
para o Sul, c oulras oitu para o Norll', quatro, ou cinco aldêas tle Gentios.
que us .Jesuítas vi ilavão por mar,c ÚS v zes por IC:Ta,ollrle havia convel'sfi ,
IJ se baplis'lIljio,e cas:lvílo orL1inariüll1enle, Além desla baviiío duas aldôils
lllllit0l'opuloSllS rle lndio , algumas tres legua' da villa por ilO'na, com uas
igr 'jas; ns qunes ha muilos annos, c]ue suslentaviio, c linhão Ilella, residencia,c ollde se an\){lri.io muilils alrl1i1s;c sempre rio scrlfio vinhão Indios
a fam" deli as, LI morar 'om sefl~' parclJles, e fêlZCr-SlJ brisliios.

No Hio du .Janeiro e5lá II ciJ,1( , e muilas f.lzcnda pela Bahin dentro,
que deve de SBr de illgllma~ vinto le~ulls em roda pouco mais ou menos.
Além d 'li;I, linhiio 05 (ladres dilas alduils de Iodios: uma Jdroote da
eidade, 'III IfIlHlinh'~f) re 'idelll:iil dI)' lu o principio da povollçiio do Hio de
Jalleiro. e olllra dahi a r:inc() leguas por terra, e por mar, que se visita iio
li miudo.
Na Capitania (le S. Vicente, dentro da ilha, qncé a que primeiro se povo u, haviüo duas villas de PorLllfruezcs, duas leglIas uma da outra, por terra, e
ltaviilolr '. ,ou qU<ltw en"enhos de assucilr,cmllitas fazcnclils'pelo ReCOQ(;c1vO
daqui1lla Llahia, 11 tres, ti qllaLro ICRU<lS por mar, e cln frellte tern a ll!la
(1 (;ualbe, no cabo Ja q1\al para ONI)rtc existe 11m:! barra,com as fortaleza
da í3ertioga,qualro,e suis Ic,!.{u<l:; das villw:;; e da parte d Sul,qlle é /I oulra
llarra, tem o furle rio general l/iogo Flores, com gl'nte rle ~ullrnif:üo; e
II'oLro di) me.ma ilba esliio lI1tJfêldures, 'om a jnTt'ja de Sau!o • 0181'0.
Au IUlllro da praiil, na lerra I1nne. no,'u ou dez II''''IIUS da Villa 00 S. Vi('ente !,ara o ~'lIl, existe Illllil villa r.lwl1lada Ilanhal~ll1, de PortUgl1 'zes, e
junto ti lia, da ouLrn uillJcla do Hio a urna le"lIu, existiilo dll:1S alrlên
pCf(lJellilS de lr.lllil) cliri.;LiluS. Nesta villa hu 1l11l:J igmja du peJra, e cal,
e quc 50 reol\llim'l. C:Ollsagrnda Ú Conceiçlill cle Nussa 8enh1lro1, i.Iollde de
tocla a Capilanin vi\o III romilria fazer orações.
Pilra Il serLü , cmnil/ho do Noroest ,além tld um:l:; altissimlls p.rras,qIlC
C'lÜll S )])rc o mnr, exisl l , a Vllla cle Pirnl!llin'.)a, ou de~. Pilulo. doze, ou
qll3torzc loguasda Villa de S. Yicenlc,trl's pur /0;11',0 as mais p r lelTil, pl}r
un- do; mui trabalhO'u: rrl!ninhll., que SI) SllppÕ'~ hllvilr 0111 muita parll}
do 111 II lido. Esl() caolpo é IlIui fertil de ITIIIDli!l1l'II\"ls,criaó;ü Sde l'ilCC'IS,por('os.r.ilvullus.<Ivus. Illt;.; dil-S~l I/uli" milito viuhú, mafln~lio.;,o O'llra' [ructas
de 1I1~sp.{ln IHI,I) I.rip-l) f) rpVilr!:)' ])0 ~f,: l{lltl 03 bom ,o n in ('.u r:io tL o s ,I~ear,
relu l.lf·i1ld'ldt' v Dondadc di) manlimen r) Ja turra,q,1U sc cham I mandioca.
)~sla \'llIi1 allli"'amlml.~ er,l Ih iIlVor,ill:;i,n cid Sallt.l An.Jré, e eslava lre:;
le"lII ':, m:lis p;lfa o lllllr,na IlMd,\, c clli.rnc!a do alllp ; l no anno tle 1-:)GO,
pI . mandado do'" VUl'lIi.1llor 'll'm de ;í, '0 rnlll]lm a Piralining'l, porque
lliio linh;i() ura, e St'1I1wote drlS p'\llres da cOlnpaohiü ~ra visilada, e aer.'·
menlada: a-, im (l PortugIH17.Cs.r,omo os [lIdi03.SCl1- eseraYo~: e com nem
nindillillhil oulro Cllril,<.jue 0-; da companllia, que 1hc Illinislrnvüo todos os
SilCrUll1ento ])orr.ariclartc. OllrlelCIll C;lsa, e i"rf'j ada rUIl\'ersiio tleS. Paulo;
porquc em lal dia se disse a priml)ira vez wissa nüquellil Lerril,II'llm'\ po~re
casinha, C em Pirntillinga, como acima se dis, e, se começou de prupu51Lo
a convers,io do nrasil,sentio esla a primeir"l igreja,qllc e fez enlre o Geglio .
•Junto oeslll villa ao prillcipio haviüo nO'lf! aldêas, não muito grandes, de
Inilios, a nma, duas, e tresleguas por agua, e por terra; il5 qlliles el'üo COIItinuanlenlu visiladas pel1ls padres, c s ganbilrüo muilas (llmas,pelo bllpti·.
mo, c outros sacramenlos. Agora eslão quasi jlll1la3 todas em duas, uma
ii uma IC"'ua da \'illa, olllra duas; carla uma das quaes tem jo-reja, e é
"isilnda dos no"sos, como acima se di;; e. As filzen las elos Porturrllczes
talllbnm e:tü n ria ml~sn1a maneira cspalhadas a dua-, c Ires legua., e [l1;U·
dom aOs dominrros, c r1ius tIl/los i1 OJiSSil.
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Em todas as Capitanias ha casas de misllricorJiôl,qllc servem de hospitacs, e lificadas, e sustentadas pelos moradores da terra, com muita devoção. em que se düo muitas e molas, assim em vida, como ell1 IOMte, e s~
clIsão muitas orphüs; curão 05 enfermos de torla a sorle, e fazem outras
obras'pias, conforme n sen igslituto, e a pó . ihilidarJe de carla uma, e ,rnda
o regiluento della.,nos principaes da terra. 1I11 lambem muila 'onfrariil.
em que se esmerão muito, e traballüio de llS levar arliante.com muito cuidado, e devor,50,
A touas e;;t~s Capitanias,desta maneira t1i"i\li(lil~, ncon.m sempre os padres ua Companhia com seus ministerios, e qllanlo aos Pllrtuouezcs, elles
Jevão pondusdiei et wstu',nlls prégaçõ~s,r,onli:s·)e·,doutrinas,f'tc.; porque,
tirandu a B:lilia,e Pclrnambuco(posto que tnrnbem nestas a maior partI! das
conlissões,c prégações é dos paures)em todas as maio ,qllü. i nun('a lia préga~ão, seniio da Companhia, e quasi toda a gente se r,'lOfessu com alia, e Si-lO
notados o - que com a Companbia ~e [J:io confessiio; de tnaneira,ql1e nüo
t(~m os curas mais q'le fazer, que dizer suas missas,baptisilr crianças. e dlll'
o Saeramento da Eucharistía,e ext.rerna-unção,e enterrar: o ainda nisto muitas vezes são relevauos polos padres, pur elles não poderem aeudir.
Quanto aos escravos dos Portuguezes,Indios rIa terr:l, desu~ que o Brnsi! é povoado, nunea se disse missa, nem por cura. nem por mandado de
bispo algum por respeito delles, untes cm partes on·la n.io ha CH a da
companhill, nunca 11. ouvem; nuuca por cura fonia confesslldo',porque lhe
não sabem a lingua. senão nlgum agora nestes tempos, que ha já algum
mestiço sacerdote. Nos baptisados,que se fazião,r,omo não levaviio nenhum
;'pparelho. nem conhecimento das cousas da fé, n'1m arrependimento de
p~cados, n;io sómenle não recobião gra:;a, mas muitas ,'ezes nem caracter,
pela grande ignorancia delles, qne nãõ s;::h:i ~ flue rer,ebiiio, e dos quO'
)h'o davão.sl~m Ih'o uar a entender; e desta maneil~a vivi:io, ~ vivem ainua
agora muitos em perpeluas lrevas,sem terem mais que nomes de ~hri·tiios,
de maneira,quo assim se baviiio com elles, e llindn (laora se h;io, cOlliv que
não Cosicm suas ovelha~. nem Di bispos fazem muitn caso disto. IJU is cú'.lIl
os Inuios livres vislo estcí,llue se não faz diligencia ne:Jhllma, no que lOca
<Í sua salvação, quasi como de gente que não tem alma raciollill. nem foi
criurh. e redmnida para a gloria. Toda esta earga tomou a companhia a
seus hombros, porque desde que entrou no Brasil, Iu"o ordellou.quc se
. dissesse; cada domingo missa particular para os escra\'05; e isto continuou
cm toda a costa, doutrioa'ndo-os carla dill, instruil1Jo-os, para o baptismo,
casando-os, e confessando-os, nem so sauia em loda a terra chamar outrem
para llles acudir sentio os padres da Companhia.
Os perigos,\:) trahalllos,que nisto se passav~o pela diversidade do' lugares,
(1' qne IIcudiüo,se podem (;Onjeclurar, perigos de cobras, de que ha grandissima cópin ne tu terra, de diversas e-pecies,qlle ordinAriamente matüo com
sua pe0onhll, <1e que frequenLis 'imamellte quasi por milagre são livrallos,
e lllguns mordido em perigar' perigos tle oll0as, ou ti ares, que tambem
I'iio mllilOi pelos Jt36ertos, e maIos por ond0 é nccessario caminhar; perigos
de inimigu3, dú que algumas "oze pur t'rl)"idell 'ia Di\juiJ. lêm escapado;
J

tormentas fh)!' m:II', e nilLlfragio:i, pa'sagl'ns ,10 rios l:autlaJo.:;os. tllllo isto
ê ortiillül'io; cnlllllls IllUilas \"('7.0:; excessivas, qne parec ehega um homem
a pontu de Illorte, ue que vêm a [lassar 'rlludissinw en fel'lll idades : frios,
pl'incipalrncute na Cllpitania de S. Vicet:te,no campo, olldcjú por veze" so
uchúl'üo IlIllio morto' de frio: e ii iUl a ontecin muitas Vl'zes, ao menos
ao. pl'illl:ipio~,a 1l\:liul' I arte da noite, niio porlel' dormir ue frio nus lJ1ukJs,
por falIa de ruupa, e ue 1'00"0; porque Ilem cal':3, uem arato havia; e <l sim
andavüu as p'~l"llas CJlleimadas da O"eadas; chuvas muitil , e 11111 i 0"1'0 'Si1S,
e cOlllinuas,e COILJ isto grandes ellcu Iltes de rios;e 111 ui ta . vezes e !JilSSU"ÜO
lIguas muito fritl~. por longo e pa~u p 'Ia cinta, e ti vezes pelos peitos .•
todo o dia cutO dlLlva muito gro'sa, fria, ga tanrlo depois granue parte
Ja noite,em enchngar a roupa ao fogo,sem haver outra que mudar. [i; comt!ldo nada disto se estirnü, e muita v zes, por acudir él bl'pti ilr, OLl COIIf s 'ar um es ravo de um Purtuguez, e alldilvrlo seis, e sete legllil' a pé,e ás
yozes sem comer, fUllle, eue, el alia huju' modi, c Iillnlllleuta a naua
disto se r.cgawio os Padres; ma sem difrercll~u de tempos noile:,1l0ll1 dia:>
lues acodia; e muitas v zes sem -erem chamaulls os andaviio a bus(~ar pelils
fllzendi.ls ue seus senbores, onde esta\'iio oe-amparadlls; o qnünoo havia
doell~;ls geraes,como Louve cú IDllitas veZlllS de bexiga ,pleurizes,tabardillto.
call1ilras de sangne,etc. ,niio hJvia ue 'cunsar,c ui to se ga tuva tá 11 "ida dos
raJres,corn que se tem °anhadoem todo o Brasil muita climas M S(~nlJor.
Acompanltcírão alO"UJnllS "ezes nas guerras justas os "ovartladores, e
capitãe ,undo remodêavão as ulm3s do Portuguezc ,e Jus escravos lll!lios,
1 aptislllldo. e confes 'ando; o além di 50, por seu meio, e tem ai 'an/;ado
victoria mui nota veis, e tando o Portuguczes em e\'id~ltcs periO"o' de
serem Jestruido',como se vio na guerra que fez Antunio Celloma. em Cabo
Frio, ondo na primeira aldêa, que era fortissima, e da Iliclhor gente que
havia em toda a terra, que estava alli juntiJ, esta vão jú em grallde tribulação;
e o lndio prillcipHI dolla ouvinJo,e conhecendo as palavras de um padre,
se entregou a si, e ii toua llldúa, c dalli se sujeitou todo o Cabo Frio
sem trabalho. O mesmo foi nll Capitania do Espirita SLlIltO. e tando
quasi todos os moradores sobre uma furte alJca, dahi trinta leguas, já dosconl1ndos,e em perigo de se perder, pelas palnvras de oulro padre, ~e entregou aquolla aldúa, e outras, e assim aconleceu n'outras em S. Vicente. Pois 110 Rio de Jnneiro. temendo-se os Purtuguezes.que eslava o
sertiio nlevautaJo, accorrêriio-se aos padres; e assim, pelo bem commum,
fui lá mandado um padre-lingua muito doente, que havia muitos anuos,
que lllnçava sallgue [leln boca, e entrou muitas leguas pelo sertão,passando
aquellas serras,que são as maiores,que ha 110 &rasil: e-Leve lá seis meze ,
e paGificou o sertiiu, e houve comsigo algumas seiscentas almas de Indios,
passando grandi simos trabalhos, c perigos, dos quaes lndios se fez uma
das alJêas do Rio, e e t;lo já quasi todo expansos.
O que os lladre tcm feito, e fazem na cunversiJo dos Illdios livres, vêrsc-Iw por outra iuformflçiio que mencionaremos. que IracLa isso particularmente, dos 4lHles lnJios tem feito muitos capazes du Salltissimo Sacramento,
llUtl recebem com muita llevLl~ão, quanto ilO conbecimento desle ü!lissim
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rny le~io ; que ql1l1nln Ú vida, niio ha tluvitla, CJl1r. e~r.crk fi maior pa rle
dos I'ortuguezes tllI Urasil.pnrquu muito 1uellllS \lucrados (;oll1mellem, qUI~
elIe.s, c os peiores nestil pllrlu sJo os (Pl(J tOlll cllu:; tUIIl luais trado, e isto
se lhe pega de sua (;Olll'ersiio, C cxum[lo. NU,.!uella l1WSIllU inrorrllil~:iio ~I)
viriio osillcl)llrenienle:, ftl1:l h lIVerJIl,I) lli! para sua c'II\ver:>iio,' pOliras ajudas: e IlS ("lIusas de SlJa dirniuuil;iio, tlel!., IlleSnlil se p<'lde (;olligir o nlllll >111
do:> cl1rislàus, qlle siio feito:>, o morttlS: posto qllO além dlls prll[JI'io; tllIS
IildêllS, se tem r 'ito outrLl grande nlllllitl,io delIes cril mi~Lüe . c l:ülltiuuag
vi:>ilas, como se tem locado. e se ao que cllOgilniô a COI1l mil.
CATAI.OGO DO:; JES (TAS Q E Fonl0 PAnA O M.\l\A:'lJlÃO.

16lt;.-Outllbro l;l.-Pallre ;\Ianoe[ GomC'. ,-P/lure Diogo. lJne .
16:2l.-3farço .... -Padre Luiz Fi"ucira. llillllral du AllllOdovllr, Arcebispado Je EIlora. Pilure Belle,lietu Aluodei, natllri:d dLlllhn de Sit:ilia.
Hi:H.-P'lriru Lopo do C1)1110. l1i.Jlura\ tle Ervedal, tlistricto
de Aviz, uasceu cm 1587. Irmijo, c coadjuclol' temrOl'il1.
1G4.3.-Junho 2IJ.-Puclre Luiz Figlleira, P,ldre Sill1üo Florim. Padre
PClho de Figueiredo, Padre Petlro FiglJeira, Padre Francisco do ltw'o,
J'lIdre Bcrnabé Dias, Padre ,Joi10 Leile, Padre FrutlL:isco Pires, llue escapuu
do naufl'llgio; lrmiio M.:lllocl de LinlU.
1ü!~3.-JlInbll 29.-Irmiio Mauoel Viccllte,lrmão ~Iillloel ela R clHl,Ir.
mão Domingos rle Brilo, lrmi:io li :dro Percira,ll'lllão Anlllnio ue Carvalho,
que es apou rlo lIau fru;rio; lnniio Nicolán T 'ixeira,q ue escapou do rltlufragio.
154-9.- ~\woroit'O ·17.--Pudre Manoel MlIlliz, Il'loJo Gaspar Fnrllillldl'S.
1üin.-Novclllbro iG.-Pat.lre Francisco Valloso,padre Thomé 1 i!Jciro,
Padre.loiío deSoulo ~lilyor,patlreGuspi;lr Fragoso,PílIlreJo ~ Soar 's,novi~o;
frmiio Anlouio Soares.noviçu :Irmiio Agostillho GOlueS,1l0VI~:o;[rmiio Franc.:isco Lili es, novi~o, coadjUl:lOr; ifluiio Simão Luiz, uuvi~o, ctlaujulur, cal'·
lJonleiro.
16~:3.-.Tilnf\iro 17.-Padre.Anlonío Vinira. sup0rior rla mi sii().
1653.-Janciro n.-Patlre MalJuel de Linw, l'aure iHulhcus IJclgaclo,
Padre Malloel de SOllsa.
1633.-Abril .... -(00 Brasil) Poelre l\1anonl I unes, profc'so; Padre
Anlonio Rii.Jeiro, lrmiiú f\.ap\liIul Cardoso, tl1()ulogu; Irmiio Bento Alvares,
csludlllltc; I rm:io .l()~o FI) rlla odes. c.oadj udor .
16,jij.-.\hrillG.-Paure Antollio Vieira, P.; Padre Salv[l(lor do", alie,
nalural da Bahia : Padre Pedm Pedroso, lhe logu ; Padre Fr:Jneisco da
Veigo, tbeoloO"o; Brmlo Alvares, Inorulistu; Padre )Iillloel Pires, liIurilli la,
])ovi~,o; lrmito SelJastiiio Teixeira. noviço e coadj 1Ir;[I)r.
Do Brasil eutre-1ü56 e 1G5H . - .... '" .-Padre Hicartlo Ci.Jrcu, Iliber·
no; frmiio i\li.lfCOS Vieira. Inlliio JO:Jo de Allllelda.
1659.-Padre (~()/I('é1lo úe
rilS.
16;)9. -l'adrf1 Pud'ro Monleiro, Padre João ~1aria r.orsollí.
Italiano Lornbnrdo: Padre Pedro Luiz, Padre 13Cõ'lla1'do de Almcitla, Irmão
Domingos da CosIa, cVJdjllclur.
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1GGt.-.Tllnciro 20.-Pailrc Joiío r 'Iippo Bclem1oref, P'I('J'/~ (;nspllr
Wiscll, Irmão Manoel Hodrigue • 311lntlel ua .'ilvCl, ( ecular pretenden(c\.
,\goslo .... -Irmão Pedro Luiz GOlJ5alvos, \ltaliano P.) Irmão BalluélZur
to Cilmpos, (coadjutor AlIefllüo).
1662.-(Depoistle .1ulho)- ... ,-Padre ,alrador do Volle, Pllure Joi!o
Maria (;oTsoni.
1GÜ3.-Dezembro S.-Padre [<'rtlnL:isco "ello o. Padre Be/llo . \..Ivan\. ,
Podre Antonio Soares. Padre Pedro da Silva, (C. Esp. lIovi~o. ltmüo João
FerUillldes, Irmão Sebastiãü Teixlliro.
166:3.-l)ezembro 8.-1rmão Domingos da Costa, Irmiio Maooel Rodri~ees (coadjlJclor), Irmão João de Almeida, Irmão Antonio RIbeiro. Ifllliio
Domiflgos Uil Cüslu (coadjuctor). Irmão Malloel Lopes (coadjú·lor).
1669.-(110 Bnrsil).-Padre Manoel Zuzarte 'visitador),I'üdre
Pec!roFranci-co Mil(loes.
1 (j ,4. -.Iunho 27.- Padre ntonio Pereil'a (l'1atllrlll do Milrallhão).
Padre Francisco Ribeiro (e. E p. novi~o), Irmão Simiio Llliz. Entrll SllpHrior o Pildre Pedro Luiz Gon~alves (primeiro de patente.lJrilOeirú reiLl)r do
Milrélllilõo),Padre Joüo Felip~c Betendorer, (primeiro reitor do Pará\,Paurc
Frün'i '0 \'elloso.
'
1676.-........ -Irmão Manoel Borba, Il'Il1'lO Diogo da Co la. (:'{o
Marallhüo l .
1 u77.-Fevereiro 2.~Il'miÍo JoLio da Sil\'il, Irmão Balthazar Hibeiro.
(. o Maranhão).
167 .-(00 Hrasil).- ........ -Padre Jodoca Percs(P.). Padre AI\'areliga, Pnure . Tavares, IrIOilO 13elllo Roriri"ues, Irmão Diogo ue Suusa.
(Touo' rorilo uespedido ). BeLenuoref, n. 140.
lG79.-'f)" heino).~........ - Padre Estevão GondoJft (P. Skiliano),
Parir ebasliüo Pires, Padre Joiio Carlos Orlalluilli de Sena (Italiilno),
"Padre Alo)' io Conr<ldo Plteil de Conslilllça. Irmão jIal10el da Costa, le ludanLe),Irrnão João Gonsalves (csLuduIlLe).(rmfto MalloeL Duarte (e5Lud}jnLe.
J rmilO Manoel Zuzarle, Irmão Giraldo Ribeiro, Irmão Domingoi Coelho,
(COiHlj uctores).
!tiSO.-(Du Brasil).- ....... -Padre Pndro Pedrosa, (visilador pelo
Brail), Padre Antonio oa Silva, Irmüo 'imüode N. (no\'i0o).
Hi80.-(lJo Brtlsil).-........ -lrmiio Antonio Gon alves, Irmão Bernardo Gomes, Irmiio Manoel da NOj'Il, Irmiio Francisco Ribeiro, Irmão
.... ue N.... (tine morreu Ilo\'i~o no collegio).
1680 -~Iaio ~t. - Padre Manoel Nunes (rnl'stre de Iloviços), Pudro
Jeroll.\'rTI l ) l't-\r,ira (nalul'11L da~ I1has),Padre DiogoJa CO"la, Irnlão Anlonio
1\,\ Cl r,itil. ll'llliio Antoniú Gonsulves. Irmão Manoel COIILinito, Iflnito José
Thomaz,ll'lll<lll Joflo B.ibeiro,Irll.lão.I~na('iu Tdxeira (nul'il.:os estudantes).
Hi83.-tDo Brasil).-l~éH.lrc BOl'Lwbé Soares (visilador do
Padro Pr(ll'in(~ial. do Brasll AnLonio do Olil'cira), .l'aure AotOllio Vaz (t:.
]i;-;p.), Irmão rgllücio Barbosa, Irmão laaoel FernJoJes, Irmão Marcellino
(;omes.
.
16 )~}.-(no BI';1~il).- ........ -Irmão. ntonio Gomes, Irmão M:wocI.
"

-

34-

. nlul1 , Irmão Francisco Soares, Irmüo Denlo Xavier (todos e~tl1~
dante ).
lG8L-l\Jarço 26.-Esplllsão LIas Po1tIros.
1(;87.-(Do neino).- ........ - PilrlrcJodoco Peres (superior de toda
a missão). Padre Anlonio Coelho, radrr. Manoel Barhosa (do laranhiio),
l'adro Aulunio da FonseclI, Irmão francisco Xavior (depois despedido).
108 .-(Do neino).-'Iaio 17.- Padre .João Felippe (procurador da
missão, J'adre José Fcrreil'il (Prd. dos estudos do palco de Coimbra),
Padre Miguel Antunes, Padre Frllnci co }'edroso, Padre João de ViII ar, Plldre
.loão da Silva. Irmão .João V,dladiio (theologo), Padre Tgnacio Ferreira,
l'adre Jeüo da Sih'a, Padre Manoel da CosIa, padre Balthazar Hibeiro .
. 1688.-(Ou Reino.)-Maio 17.-Irmão lanoel uos SlIntos, Irmão
Pedro de Oliveira (estuuanles), Irmão Marcos Vieira, Irmão 19nacio Luiz,
1rmão Manoel Lopes (coadjutores temporae ).
1688.-(Du Bra il.)-Uutubro 21.-Padre Manoel Nunes, Padre ntonio GOl;snlvcs, Padre Diogo da Costa, lrmflo Manoel Bodrigues, Irmão
~Ianoel tIa Silva, Irmão Gil'aldo Ribeiro (todos estes expulsos do Maranhão).
Padre Angelo }tomano.
Os seguintes mandou O Padre vi ilador Antonio"' ieira:
Irmão Thomaz Cnrneil'll, Irmão Thomnz do Couto, IrmJo José da Fon~
seca (depois despedido), Irmão Claudio Gomes, Irmão liguei Pereira,
Irmiio José Carvalho, Irmão Francisco Soares, (estudantes).
Ficárão y,1rios no Brasil dos expul os. (Belendoref, fi. 1 ~7 v.)
1690.-(00 Re:no).-Abril
-Padre i\J;\Doel Gaivão.
1690.-(00 n 'Íno).-Abril
-Padre .Tnão .lusto de Luca (Ita'liano).
Padre Manoel de Amaral, Padre lanoel Rebeliu, Irmão Domiu!Yos da Cruz
(cstudan tc').
1603.-(Do Reino).- Padre Bento de Oliveira (superior de
toela a missão), Irmão Antonio A/1'onso (coadjuctor temporal, seu comptllIheiro ).
160~.- (Do Ueino). -l\1ar~o 21. - Padre José Ferrçira (reitor do
Maran.l.liio), Padre MAnoel GaIvão. padre Silvestre de MaLtos, llaclre OURrte
Galvcio,l)/.Idrc ~lLHloel dos Santos, Irmão José Yidigal (nlltul'al de Torrão,
arcc1Ji po oe Evora), Irmão Antão de Brito, Irmão Antonio Baptista, Irmão
Jacintho ue Cnrvalho, Irmão Manoel Brandão, Irmão Lourenço Homem
(Iodo estudantes),l rmão Domingos Francisco (coadjuctor L.), Irmiio José de
llJollfa (dito pintor 1.) Irmão João, Merchot(estudante).
1696.-fIIClio J 9.-Plldre Fructuoso Currea (P)., Paàre l\liauel da Silva,
Irmão Bllrlltolomeu Hodrigues (estudante), lrmiio Domingus Gonsalves
(coa0j ucto.r) .
1691:;.-Plldre Francisc:o de Andrade, Padre Jolio YlIlIadão,
1699.-Padre José Ferreira.
1703.-Padre Manoel Sar:li\'a.Példrc Francisco Xavier Bneno,
Padre Manoel <ln Brito, Irmão Thomaz Pereira, Irmõo Francisco da Gaya,
IrmüQ João :avier Dueno, Irmão Joiio de Sampaio, lrmüo João Teixeirll,

Ir'mão Antonio ~ecco, Irmão Antonio das Neves, Irmão André GOllsalves,.
Irmão Miguel Lopes.
•
1703.-(No Maranhüo).- .. :
-Padre José de CastilhO'_·
1704..-( 'o Mawllhão).-Padre Gonçalo Pereira.
1105.-Padre Miguel da Costa, Padre Frederico logram,
Irmão Joiio Gruber, Irmão Francisco Xavier, Irmão Felippe de Sanlbiago,.
Irmão Manoel Vieirn, Irmão N
de N/ ... (coadjuctor temporal).
170~.-(No M~r~nh~o).-Padr~ Francisco Xa.vier.
170R.-(No Iaranbao).-Padle Carlos Perelr.a_
1709.-Padre Thomnz Linch, Irmão ManoeI oa SilvéI.
1712.-Padre l~elippe Luiz, Padre Jeronymo da Gama,. I'aur"
José de Sousa, Pnure Francisco Soares, Padre José Lopes, (ladre Anlouiode Sampaio.
17 J 2. - faelre Manoel da Motla, Padre .lo-ão de Silmpaio,.
Padre MigU(~1 Lope , Irmão Alexandre Camello, Irmão Domingos Corrêa.
lrmúo Manocl Hodrigues.
(Do Brasil por estes annos não SI} sabe o anno certo).-Padre Domingos
de Araujo (natmnl dos Arcos, arcebispado de Draga), Padre J.oúo Tavares
(nalural do Hio de Janeiro), Padre Manoel de Abreu (do HecifC' de Pet"nnmbuco),Padre.Llliz de Mendonça (do Recife), Padre-José de lendonçn
(du Recife), Irmão'FranciscoCabfill (coadjuctor temporal do Fa}al), Padrul\'Ianocl da Camara (C. Esp. da Ilha de S. ~'liguet.
1714.-Padre Manoel Pimentel,Padre Manoel Carvalbo (forle
foi com estes o Padre José da Gama).
•
1717.-Padre Manocl de Seixas, Irmão l\lonoel Bernardes,
Irmão Manoel ela Silva, Jrmão Antonio Simões, Irmão Manoel Coelho,
Irrniio Jo é Lopes (postea J050 dos Sanlos), Irmão Francisco Thomaz,
Irmão Antoniu Gonsalves,Irmão Loo renço Duarte, [rOlão Caetano Ferreira.
1718.-........ -Padre AnnibalMazolani (Hatiano P.), Padre Luiz Maria Bucarille (Ilaliano), Paure Marco Antonio Arnollni (Italiallo), Irmão
Manoel Esteves (coadjuctor t.).
1718.- (Do Reino).-Junho H.-lrmüo Bent(}c1e Paiva.
1718.-(No Maranhão).- ........ -Irmüo João Pereira (coadjutor 1.).
17'lO.-Maio 10.-Padre Rourigo Homem, Padre Sebastião Fusco,.
(Napolitano), Irmão Bellt(j) da Fonseca.
1720. - Maio 10.- Irmão ManoeI. Ferreira, Irmão Luiz Alvares ..
Irmão Bento da Cruz, Irmão Domingos P'Ílllo, Irmiio Antonio du.lacedu, Irmão Manoel Gonsalves, Irmão Luiz Pinbeiro, Irmão Francisco
Freire (coadjutor 1.).
17:H. - Padre Antonio Maria Scotli (notlll'al dn cidl1dr. ele
Napoles), Padre Gabriell\'lalagrida (natural do Commo), [rmiio Josó I iboi 1'0'
(condj or.tor espiritual), Irmão Francisco Ribeiro (clladj uctor esp'irilual).
1'1i2. - (Do Heino). - }laelre Jacinlho do Carvalho, l'adroSimão Honri(lues.
J.72J.-(Nu Maranhiio).-Irmüo Antonio Vieira ( oadjutor t.).
172 .... -(Do l\Ci~lO).-.... ,... ~Pach·e Josó clu Cuuha.

1724..-(Do ReinG l' -Irmão l'tIatloelBernardes (eoadjuctor f.},'
IrmlÍo Prancisco n1llchado, estudante, e os seguiotes:-InnãoAnLooio fernandes, Irmão José i\Illftios, Irmão Francisco da Silva, (postea Fran isc!}
Xavier) Irmão Manoel Fernandes, Irmão Lourenço Fernandes. Irmão JoüO'
da Costa (despedido), Irmão José 1'8\'areS, Irmão ManGel Morato, Irmão
Joijo Alves (coadjutor lo), Irmão Manoel Gomes, Irmão Antonio Roldão,
(coadjuctor t..).
172~.-(No Maranhão).-Irmão Miguel Pereira.
1726.-(00 Reino).-Padre n1anoel Lopes, Padre Achilas
Maria Avogadri (Romano), Padre Joiio Ferreira (ainda Irmiio), IrmãO'
Theotonio Barbosa, Irmão Joaquim Coimbra,Irmijo Caetano Xavier, Irmão
Aleixo" Anlonio.
1726.-(Do Reino).- ........ -Irmlio Bernardo da Assumpção (depoi
Rieardo Rodrigues}, Irmão Francisco da Veiga, Irmão Man0el Alvares,
Irmão Christovão de Carvalho, Irmão Manoel Taborda, lrrnão .To é Rodrigues, Irmiio MélOoel Nunes, lrmão ,José Antonio, Irmão ManDei José,
Irmão Anlonio Dias, Irmão João Baptislil (coadjuclor t.), Irmão Domingos
Cardoso (coadjllelor 1.), Irmão l\Jal1oel Simões (despedido).
1728.-AbriI18.-Padre Caetano Ignacio, lrmão Bento Cae)'fo (coadjuclor t.). Irmiio Mancel Affonso, Irmão Bernardo Gu;}rdado (depois
Il'mijo Luiz Gonzagll), morreu nos campos indo a ordenar-se; Irmiio José
Ferreira, Irmão João Rodrigues, Irmão l\1alhins da Fonseca, Irmão Jos&
de Mornes, Irmiio Anlonio Moreira.
1728.-Abril 18.-Irm50 Bernardo de Aguia.r, Irmiio l\Jnnoel Baplisla-,.
II'mão l\Ianoel Gomes (coadjuctor t.), Irmão Ignacio Estanisláo, irmão
Dionysio dos Reis.
1728.-(No MaranlJão).-Irmão Jacintho de Moraes.
1729.-(No Maranhão).'" .-Irmão José da Rocha.
1731.-Maio 2.::;.-pndre Joiio Teixeira, padre Simiio Henriques, padm
Manoel de ~iranda. irmiio DiooJsio Regis, irmiio 1\1El11oel Ribeiro, irmiiO'
Giraldo Ribeiro, irmiio Antonio nllplisla (olim Anlonio Lourenço), irmiio
Domingos Anlonio, irmão Manoel Ignacio (condjuctor t.), irmão Theodoro
da Cruz. irmão Francisco Dia (olim J1orlrigues), irmão Euzcbio da CosIa
(olim Hc)'lor José), irmão .Joaquim clcCaryalho.
1731.-!\Iaio 25.-irmiio José da Cruz (llespcdido).irmão tazaro Duarte, irmão Antonio Machado, irmão Luiz Corrêa (coadjuclor t.), irmão !\Ia.
noel Alvares (coadjuclor l.).
1732.-Junbo 4..-Irmão IgllélCio da 'eiga. irmijo Manoc-l de Quadros,
Irmiio José Pereira (coadjuclor t.), irmão Luiz João (COlldjuclOl' L.), irmão
lI'1anoel Pereira.
1734-.-(No l\Iarnllhiio).- ....... :-Irmão Antonio dil Silva.
1734..-l}adre 1\laooe1 oe AJbuquerque,paf!re Baplfsla NogueiTa, irmfto Jo é Cardoso ( ondjur.lor espirilual), irmão Clemenle Ferreira
(coadjuclor I.), irrniio 1\II.Inoel Fernandes (coadjulor l.), irmão Anlonio
"Marques (coudjuclor 1.).
1735.-........ -lrmiio TIcrnardo IIcnriqucs (coadju 'lor 1.).
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17:37.-l'~dre Llliz Beleci (:lllemão). Padre Antonio HequeT.,
pndre J"IMooel de ~Iiranda. irmão Antonio .ro é, irmiio Silvestre de OliveirA,
irm.iú lanon\ dos Snnlos, irmão Agostinho Rodri"ues (coadjuclor l.).i rmão
;I"filllCi o Habello (coadjuclor l.), irmão .Toão Cnl'neiro (coadj uclor l.),
lrmiío Bernaruo da Sil va (coailjucLor t.), Irmão João da Malla (despedid o),
Irmão ',colão Ferreira, Irmão Lniz Barrclo, Irmão Alberlo de ou a.
1737.-(No ~Iarnnltão)-IrmãoManoel de Oliveira.
1738.-(Do HHino).- ........ -Padre Frallcisco lYoJf (. Ilemã ), pndre
.To é Irares (noviço), Irmiio hancisco de Miranda, Irmão Oiooy io Al"ilre , Irmão Jo.é Fernandes.
1í39. -(Do Reino). - ........ - Padre Roque Hundeafulll (Allemão),
Irmito Manoel de Andrade (coadjnclor 1.)
171, O.-(No Maranhão).- ........ -Irmão Domingos Pereira,Irmão MlI110('1 GOllzl.lgn.
1741.-(Do Rcino.)-Junbo .... -Pnrlre Alexnndreda Cruz,Irmão João
Dilniri, Irmilo Roberlo Pereira, Irmão Theolonio FjO'lIeira, Il"Ill;io Domingns Tal'ares, Irmiio Jo é Ronconi (Genovez), Irmão José ladeira, Irmão
Simno Rorcro Irmilo Manoel do' Reis (Manoel de \nchieta,po tea), Irmão
J,lJiz Gomr., Irmão ~I;moel dêH Neves, Irmão Silve lre Rodrigues, Irmiio
l,eonardo .10 é,Trm50 João de Almeida (cnadjnclor l.)
j 742.-{Do Heil1o) ......... -lflTI1io OominO'os da Ponte, Irmão EuzeJJio Henrique, Jrrwio .1oaquim de Barros.
'
17 •. 2.-('0 laranhiio).- ........ -Irmiio Joiio de Figueiredo, (coadjuclor l. )
17 I, :3. -JIII1bo 27 .-Padre Caetano ii Almeida, Irmão l\lanocll\Iontciro,
Jrm~o .Jo~o do Coulo, Irmão Antonio dos Santos. Irmiio Ant nin da Silva,
Irmão Antonio Fefll3ndes I rm~o Jo. é do anlos (e tuclanle ), Irmão 1\la1100\ }lodrin-u' (condjlJclor 1.), Irmão 1\lanool Pereirn, postea da Fonseca,
(cOi\(ljur.lor l.) lrmill) aelaDO de Oliveira (cO/leljuclor t.).
j71~3. - (~o Maranhão.; - ........ -lrm~o Antonio Pinto, Irmiio
Veri~. ide SII.
1í.,.4.-(Do Heino. )- ....... -Irmão Antonio deL1\(dc BraO'an~a), Irmão
JOiJ411im oares (deLi boa).
.
17 ~ 5.- ........ -Irmüo Grerrorio Gomes (de 13rngan~a),Irmão Jaclnlbo
Tllvare (ela 'l'rllfaria).
174-5.-(No Mllranbno.)- ....... -Irmão l\lauoel de Mello, Irmiio Franci co de 81111e , lJ'mito Anlonio cij} Bastos (coadjnclor t.).
1747.- laio 14.-Irm50 DomiugosA[onso (deBragança),Irn1ão Aleixo
BOlelho (de Li hOA).
17Li.8.-SetemUro 19.-Padre João de Menr1on~a (superior),Irmão ]\Janoel Girão (coadjllctor l.). Irmão BOfllllnlo Teixeirll, Irmão Simão de Almeida, irmiío Antonio Cordeiro, irmiio Matbias Rodrigue , irmão João
Ah'ares, irmão Antonio ela Co-ta, irmiio MiO'uel Ferrn irmão Francisco
de Ahranlas, irmã.) Dama 0.10' ,irmão Jo é tia l'ievc I irmão José de Oli"'ir'l, irmül Anlonio G0I1U1f)il,.
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CI'IEGA DE PORTUGAL AO MAIUNIIÃO O PADHE L IZ FIGUElRA,CO~11G MISSIONAI\IOS
JESUlT.lS, E)l COMPANl1lA DE PEDRO DE ALBUQUERQUE, QUARTO GOVEI~NADUI\
DO ESUDO, AN O 1644; SEU NA °FRAGlO °A BARRA DO PAR.\. DEPOIS DE GOVERl'/.4.R 6 MEZES ALBUQ ERQUE,SUCCEDE-O NO GOVERNO FRA ClSiCO COELUO,
. O SAROO, ANNO 16,,)2, GOVERNANDO ENTREUNTO CAPITÃES-MÓI\ES (1).
Conta o Padre Domingos de Araujo, que pouco tempo anLes de seconcluir a campanha de PorLuguezes conLra Hollalldezes, no Iaranllão,
mandou o sereníssimo Senhor D. João [V, a Pedro de AlbuquerqUll
por governador do es13do do MUl"lJnhão, segundo uma Chronologia,
do 8nno da 164{~,e segundo outra,no de 1645. Vinhão com esle go\'enllluor 15 missionarios Jesuitas, e seu prelado () padre Luiz (i'iglJeiJ'lt,
Com genLe de guerra; e com varias munições mandava o enhor Do João 1V,
l)edru de Albuquerqne á governar,e soccorrer o Maranh<io, na necessidude,e
aperlo,que padecia de I1ollandezeso Chegado ao Maranl1iio,enLrou na bullla
de S. ,fosé, e ahi mandou disparar artilharia, para lomar lingua, e conhecer
do estadu, e da campanba lambem. E cumo fosse sem eIToito e ta providencia, virando paré! o Grão-Pará, deu nos baixos da Tijioca, daquella
barra, ou por pouco conuecimento delles, ou por ser desatlento, e incautu o praLico conducLor, naufragou emfim ahi o navio; mas de modo,quo·
houve lugar de acudir á vida do governador, e de allYuns mais, porque
estando na Ilha do Sol, ou Tupinambás, o capitão-mór do ParéÍ Pedro
!\'laciel, e ó capitão-mór de Gurupá seu irmão João do Valle, havia pouco
tempo,que vindos da guerra do Maranhão contra os Hollandezes,an~es dã

MATÃO os TAPUYAS NO 11'APECURU' !I. TRES RELIGIOSOS E~l TEMPO DO GOVERNADOR,
LUIZ DE )IAGALHÃES, QUE SUCCEDEU A FRANCISCO COELHO D.E CAI\VALHO, O SJ.RDO,
ANNO DE illli9 (C8RONICÁ )fAlI'USCR(I'T.~).

(:1.)

Depois do govcl'Ilador Francisco Coelho de Carvalho,o Sardo, sllccrdendo no go"crno<
do cstallo,lJuc o govrl"nou quatro annos,matárão no Itapecuni os l'aclres Franaisco [>ire~,
Manoel Muniz e o irmllotJaspad?ernandes,os Tapuyas UrucaLis,elll vingança,ou satisfaÇãO docastigo,que o Padre Francisco Pires deu a lima Tapnya da sua nação. ~'lillldál'a e~te
l'adre açoutar uma escrava do engenho de nação Venicali, pOI' mui inquieta, e desenvolta no peccado da lascívia. Esta,depois dos açoutes,fugio para seus parentcs, a quem
fez grandes queixas. O,~ paren tcs,mui sentidos por não entcndcrem a fealdade do delicto,
em tal genl'l'o, aujas acções não rcputavão culpa, apostárão-sc a tomai' vingança, e
tirar a vida aos1'adres. Armados pois com arcos, frechas, e sbirasaugas (páos grossos,
pesados, e duros,mui a proposito para partir a cabeça em pedaços),com seu prindpal
llolirão, marchárão pal'a o engenho, onde chegárão, estando com quatorze homens
brancos na casa de pnr~al' os tres religiosos. Avisados estes,qlle tinhão chegado armados
os 'fapllyas, como estul"áo acostumados a v~-los nuqllel/e engenho, scm por ellcs haver
excesso, ou maleficio alltlltn, nào fizerllo caso dos ditos 'l'apllyas, especialmentc porqué
em cousa nenhuma os linhão aggravudo; e quando vicssem com algum iutento dc\wavado, com um só liro de espingarda os espantarião, e farillo retirar; além de que ou
nenhum, ou menol' era o perigo, estando no engenho lantos homcns brancos.
Forão-se Oll Tapuyas entretanto estendendo, e dispondo mui onsadamentc pelo ler·
ciro, fJuand~ ~ispa~~do ~~ »ran~~~ Ulll~ ~~ma ª~ fogo S~ID ~al~, pCl>d o f\.go nu palll~
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S0 concluil' n campnnhn. mnnl1;ír~(lll)go seis ou sele cnI1Ulls,r.om Pedro da
CosIa Fa\'ill:J,pílfa occorr r o dito navio.
Emb,lrcou-se lo~o Pedro de AlIlIquel'que, com muiLa ~elJle.oa5lile canôas, e offerecendo-ils Lambem aos padre Llliz Figueira, e . uns ('omp"nl1eiroS,elll' lasLimados, e ompadecidos tle algnn duzenlos homens, que
na n.ío fic:l\'ilo entre il :lrrebalada onda uo mar, as qUi\l~S en ·!tendu com
forc:a (I maré,lev<lnt:l\'~o,e llei:nl\'iio cahir ,1 llIe ma não, D\'i. ando-o para
morrer Jl0l' insLRol ; I'sl'Olhel'iio os padre acrificar unles as viJas pela
Cólridlll!u. que falLar, IlaCJuelle ulLimo aperto, á ill\'ac:ão de tantas lI:ma .
Tl'es ti s leZílsr.is mi::loIHlrios. os I adl'es NicoliÍLI TCileiril, Frnncisco
Pil'l~s, com um irmün, ,c embilrcári\o nas carltJas.
Ficou
plldre
Luiz 1'igueir:l, tom os Illai comi anl1l'iros dispundo toda aguella gente
para lima boa Illorlr, P. p rando tambem da providencia do govern(ldor,maoda se ele t rra pal'H remedio de tantos (llgumns canua"; mas como
€st" niio viessem. e visse O !líHln) Lniz !figueira com Q mais, que navio
c:om iI f()rc:a do tempo, :1 C70n e l1aixos se I iii ao fundo. com latia apre sa,
fizeriio bal-a 'jêlll ada. ,1I<1S qlJa '. ,embarcados,declinando (I forc:a da mllré
o impeLo, e rUl'iü ela . 1'I'l'lileZél rlir:, agoas elaqu lia co lil I1nl\'(\, por milagre
de 1) os ronio dar na '0 la tios Aroi! " ~ente sobrfl m!J i cruel, mui bra va;
porqlJe ne se tempo linha guerra com o, Porluguer.e, (s tlllltOU. e
comell il todos' o que constou depois, pelos que- o O'overnat!ol' mando ll
pela co la,para aber do fim dos I1lis iOllario ,de caridade tào uvulLnda.
Mllis I rio. O lillJ se devi,l II liio beroicos principie'., e mlli. lrinmphal
morle, nos (lrinleiros cillnpeües .Jesuitlls, qlJe da Europa linh,jo vindo em
demanda da mi::; iio tio ~lar/lnh;jo.
11\: que morte sobre mal- Lrium-

°
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ela casa de purg-ar. O quc iH\V('l'lindo os Tõpuyõs, p qnc ii c'lsa de palita ardia Ioda.
dandl) IIITUS, e hl'ilmid{l~, inl'l'slÍl fio furio<a !lcnl" õ', mesma cas"; .' rugindo (l~ hnlllrHs,
lJllehrõíl au as call1:l;a.< aos II es ...·lil{iosos, que a p; qucl!l). e de jue 11tJ~ "'Ill'nirfio l;ulp 's
I~O impios. As~illl i1t:a h<Í I fiO esl's Ires da Compallhiil, vklima, (ia iunoccul:Íil, casl/dau':,
e .i"~th;a. zplando ~ lei de Deos. Depois de Illillõrelll 1;10 <:rUC'!IlIClltl' os I'aclt('s, os rncalis caplivúrào a!gnn~ Indios.perlcnCCnll'S ao pngc!lIlio. e rnlrl' ellcs nma ~lal'ianaçÍl.
qne depois de ser mulltl'r, on amiga dc nm principal no s"rlàn dos l'rncalis. voltou
para O ~Ial'anllão, e riren mnito tempo 110 1I1~lIIaya<:ú, pertencente aO collegio do
Paní.
Depois que no Ilaran1l30· liI'l'l'ãO lInlic:ia c10 desatino. c insolenda dos Tapu)'""
foi lo~o ao Il~pecul'lí "justiça 6 c(,nllecer da causa, e achando 1l1urlos os Padres, lhes
dPl'ào sepullura na igl'l'ja ciO c'u~cnho, POI' uão ser fadl.e prOI11J1la a cnnducçiio para a
igrpja da S.'nhora da Lnz, 110 collcgio do ~·laranlJfio. no ('ngcnlJn.,· suas pcnl'nça"
t~J1l1on entrega Anlonio I\ndrigncs,lcslallll'nt'iro dG defunto Antonio ~Inniz: nl~s não
ilendirão lanto a I mpo. qn!! se não p,·relc'.sem militas on~as tio UH'smo c·nl;l'nho. ~
Iflnitos rapeis dos I'adl'l~s, \"'Ildeu-. c ('mlim (l ('n ....Pllho na prOle.'il, P I) rpll1i!toll I) 5ilrl-(1!nIO-mÓr AnLOuio !lc·none. não obstantc eSlar 1';"0 Alllbrosio ~llIniz. li II 10 uatllral ti"
1\ nlonio ~llIlIiz. que ~C"II"(' vi v/'u nluilos ilnllOS. alé qne dC'poi.<, sl'ntl:) SUlll!riull'nlif'uil'
d~ rurlil1l'za do Rio !'ic~ro.JI1urrl'n .iiI de muita ic1ad.'. O lIlatadur prindp.t1 dos I'"dr,'
no ilapccuni fui Iloti! ão, principal dos Uõ·lH·iltis. cnjc) filho. de [1!C'nor idilde,fni (l,'p,u,
"~ptivadn, e ClIIrcglle aos 'I'rCllll'mhl!<, os CJlIilr'S Oderão ao l'ilclr!; !"'tiro I.l:iz, slllwriOl'
da mis~iill. c c~tc o d'.'ditou á >CIlIJ ra da Victoria, para ~f'l' ir na ua :.... I".p ",
tlJarõlllliiO.
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gloriosa, que <lcllhílr pela caridade, e ~aJv.l~iio das almas.
(lIte vinhão busGar ao Maraulliío. E Ililltla qlle ii todos o deve memoria ill1lTIortéll, e diadema de rrloria diante de I)eos. e dos homen',
1I1ui singlllarmente é deviria ao padre Luiz l~irrlleirLl, sell 'llpcrior [lar 01fil:io, c muito mais na cnn.lInwda virtude, e boa~ letl'us, pois era ti
exemplar e c pclho,em que se vião, e a qlle -e COlllpllllh;io o' nlis-iulHlri'J,;
do Brasil; o que ~or espcciul da 'i1lva~ii'o das ,dllla' Ul'dellOll, e com paI. iI
grammalica JlllingllJ geral dos IlIdios rompell para (I ~lal'<lnlliio primeira,
e segunda vez,em demanda de novo barbaras; U primeiro lui ionario de)
Mllrl\nhüo,edo~illgú,donde o não querião deixar voltar os sCU' lIéoph to ,
qlla i prevendo o niiol'eriiio mai ,nem outro m .eu lu"ar tlio 'Mo; Oprimeiro,que deu cOll1e~o ao eolloO'io daSenlwl'1\ da Lllz do ~Jurallh~o; o III '11' ,
e consola~.;io de toJa aqllella idade; o primeiro pai, c pnwura'!or dI) mis··
slonarios do Maranhão,dondc O foi huscal' o Portlll;al. para os c(llllhrlir II
e.la mis ão; c!ufin'l um exen~plar de pprfeitu cilridade (que llldo' o' mi io!l/trios do Maranlliio devj[lo imitar), pai maior não pudiu hill'er, que ual'
u vida por sell allligos.
O governador Pedru de Albuquerque, por n;i() podor tomar lill"'IIU no
JHarallbüo, e saber do estadu da (;anqwnba contrn us lIollalldezcs, e pola
}Jcrdél lão oolavel ele dezaseis missiollarios Jesuilos, qu~ I ildliio u lraclal'
da salva~ã\) de lantos barbaras; c por perder emlilll o Illlvio, GOlO duzentos soldauos, alénl de outras munições, e gente do mar, onc heu uma melancolia liio profunda, qllO dentro de s·is mezes.tI poi ue cheU'ilr, IrtOlTlm
no Griio-Pará ; e slJcceueu no governo, pur nomea~,lio Ull, Fel iciallo CorrÚlI,
por capitão-mór UO Pará; e Antonio Teixeira de~1ello,por arit;lo-tnór uu
1uranhão.até vir por governudor,tI 30 de Juoeiro,do annode llj/~7, Francisco Coelho de Carvalho, o sarda, que foi o 5. (fOV .rnador uo estado. Este, depois de anno e meio. succcdeu a Pedro de Albuqllerque;
mas fallecenuo em quinze Oleze de O'overno, deixoIl a Anlonio T ixeira
ue ~1ello, ainda por capitão-mór do Marauhüo. occupando o mesmo amcio
ue C(lpilão-mór do Pará Ayres de Souza Cllichom, cavalleiro do habito de
Cliri to, c tio de Hilllrio da Molta,depoi' capitão-mór lambem du mI' mo
Purá. Dos quinze mis iouarios,que de Purtugaltinbão vindo,com o PilUro
tuiz Figueira,e 'om o governador Pedro de AlbuquerC[ue. e nau fra,rir riio
nos baixos ria Tijioca do Pará, os tres que escapáriio, o paure ~ icolúo
Teix.eira,eml are III- e para a provincia daCompanhiü de.lo.m ,elll Porluf<lll,
anue foi muitos aonos lente, 'om bua ~atisfaçã(). O podre Ff1111 is 'o l'ires.
e eu comp"nh iro, rio PlIriÍ. ronio para o l\IaranIJiio, olll1e trilb ü llláriio apostolicamente na prégilçiio dI) cVIl.IICtclho, e salvlif;iio düs alrna~, alé acabarem a I'ida neste santo cmlJrego. Por este tempu vierâo do Por. tllgnl dous missi0lJilrios, que, com os mais, que estaviio no ~Jarallhiio,
lraclnviio com tanlo fervor e zelo II Gllu-a tle ,Iesus, c de seu vitngell10.
que illlolldcllllo u seus orandes trahillllO , e 'ltOreS, C jUlllamclItlJ ás SUi15
muitas nec'ssirlades, e gran le pobreza,ll tapiliio-lnt'lr Antonio Muniz Barr '10, as az ramoso pelo valor, e prudencia militar, com qllo 'e o·stingllio
lillllo lia re:,lallra~iio tio Pemi.lmlwco,contra os \1.1)l!aot!0/.6, eslilnl!o pura
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morrer ueixou a05 pa1lres o llso-fl'l1cln no 9CU engenho tio [Iapncurú. alá
~or cllpal de o govf:ll'l1ar um eu filho lIéll'lral : cuja boa u::h.lC(lI,iio.reer. 11meudoll ao" lll, mos padre. E les ret~llluêr~o logo u meniuo em lia l:lI'U. H
tivenio o devido cllidarhJ sobre seu Ilnm en~illo. E porque o lal (~Ilgelllto
e lava flllln de eSCl'{IVOS, e bois. o fuwecêrãu ue uns, e uutroS,com os seu:;
11,1 sua fnzenda de handybll.
Pur esle tempo. pouco mais ou menos, levolI Oeos pnra si ao padre Be·
neelicto Amacieo,qul' lia PernambuclI li II ha vindo com opa.] re Llliz FiO'lIeira.
n mais dOlls l'e!iO'iuso , com Alexandre ue MOllro. Era ti padre Bellet.licto.
ele nllçlio iLaliallo, 1:lllTI perlo ele lrinla allIlO' da luis <iu dr) Maranhão, muitOi mais ria ompallhia, e ainda dl~ idade: e grallde,; virtude-. e mereci-o
mentos. Illa res oa mui grave de Tapuilapr~ra af!innou. qlle o vira u,;
noite n" sell .;ubiculo, r:ercarJo de IUle , estando elll oraçiJo E geralmellll\
tolios os que o conhpcêriio. lo"réÍréio o· llOlI,; off1t:ios.e aUllnúilllles fruelus
de seu ap"slol:CCl zelo) e mui IlvultaJa c1li1ritladl;! na guerrn 1;0lllnl Hollan .
deze • antes e dapoi , dizilio dolle grandtl 11I1l\'Ore. fl á IJIICél chel a Illi~
chilmaviío sanlo: foi eplllladu na capella-tnúr úa igreja da :SellllUra ua LI ':,
O'() cullegio do Mar<Jubão.
nos

FRADES Q 'E A~TES, E DEPOIS D-I. CO:l1P.\:'ílllA, VlliRÃO AO BlUSlL.

l~m uma l:hronica manllscriplil. que temo. anle o olhos.conla o . flll an('lor,qlle o primeiro religiOSO";. qlle vienilJ ao Brasil,l'urjo da ordem de S.
Frulleisco,os quaes apurliÍrrlO elll Parlo eguro.lltio 11111 ilo depois da ptlYua,:iio daquellll Capilanill, e flZI~rão sua habila~:ão '0111 7.elo da conver ão do
GI~llliu; e ainda que não subiàn Sll1l linglla. de um delle' e diz,que lhes lil"l
o cvallgellw; e como lhe di .esse/lI u. Purlllglleles.qlle.para que Ih'o litio.
pois o não eotendião,-respol1uia,palavra c.I~ Deli' é-:-ell/llcm virlulie para
ohrar nelles .-Unl dos Frad S,lIil pas agem de Uni rio,se Ilfogoll.donde lhe
ficou o nome t:le Rio do Frade.Todos o lI1ilis IIHllÍlrào os Indins.levanlandose conlra os Porlúgúezes. e depuis, não sabendo o que passava, veiu ter
'ahiuma lIáo; e os lndios, vesLido 1I0S babilo ,r:Olfl os Lreviarios lIilS mãos.
pa seiavão pela praia, como os religiosos fllzião, para com i to fazer cilada
aos do mar. e IOlIla-los: mas qlliz Oeos.que enLeudêrão a falsidade. e escapárão. Nuncl1 mais vierãu outros religiosos, alé llue uppareceu a Companhia de Jesus.
.
No allOf.de 1560 011 1561,se~l1ndo parece, vierão etc ,ou oito Frade ele
habilos Lrancos, Franeezes, ali B.io de Janeiro.depoi ua fortaleza de Lrll ida;
porque, como Nicoláo de Villcgllgnoll erll cülholi 'o. tomando <Í FrilO~a,
trabalbou rll~ mandar religiosos lia I{IO de Janeiro, assim para a reducc:ãu
dos hertlges, como para conversão do Gl'nlill.
Com e te desejo,se fui 11 um collerrio ua Companhia, em França, ('/lrlc.
depois de COII(OS ado, e cO/lllnurlO"ado pediu Padres para c'la empreui.
dizendo. que lir. l1a na rndiil, ou Brasil ,u uzeotas leglla: de 'erra POVOUdllS
de Genlio sujeito e pllciflco: os padres muito alvol'i1'.:adlts ('um estfl /lOva
respondêrüo, qUI:: lOauuariüo rccau.o uO padre gemi, e I' 'Jir lil.:ell·;a
li
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par:l esLe fim : co;n, i:iL<l 113:) se cITectnou pcl,1 C.Jm?lllll.1iJ, trabalhou de
m'lIlll:tr O:;tl:.' oflLros religiosos, '01110 jiÍ. se di se.
E'ilc.. 1;llmO se sl'lu!Je llo5 me8mt)S 'l'Ul11oyos, (!zcnio sen recolhimento
enlre alies 1l·}CSlnos. ilparL:,do L!05 Frilncezes, e ensinav50 alguns meninos
o(;enlio,c os Lraúio l'l~stidos com sou habitil. ~1as com,) Villügugnon,sübida
a desll'l1 içiio da sua lorre, nfto qll iz tomar ao I3ra ii, uL:ár50 o religiosos sem
ilmparo, e Il;io sómculc Llcsfavlll'ecirlos, mas p rSl'guidos dos hereges. E
11m dia, queimando uma rnC:i1,que filzi50 junlo de sua casa para alguma
Iiorla, pogando-5e-lhe o fogo ii asa, e queimou-lhe tuJo; Oque depois contava um FruJlcez hereO'c, uão com pouco gosto seu. Assim fi ue neste mesmo anno. ou no serrllillle,ns Lornúriio os Francczes a lel'ar Ú t'rau~a, com a
mais genle,que allificou du (orlalcza,ncolhida entre os Tamoyos; e querem
dizer, que ii niLO fez nuufragio 110 caminho, ou que os hereges lal1~árão os
frades ao mar.
No HllnO ue 158 t, vienio em compunhia de FrucLuoso Barbosa, qoo
vinha a povo:lI' o Riu da Pilrabyba, Ires Eraues do Carmo, e dous ou ll'cs
de S. Benlo fi Pernambuco; mas com mio Se povoou a Parahyba, lliio
fizariio mais que prógar, e confessar, sem fazerul1I m sleiro. Veio lambem
em sua c.ompanhia um ue S. Fl'1IllCisCll, que lambem prégo~l algum lempo
cm Pcrnarnullce, e tornou-sc pnril llorluO"al.
No ali no de 158::3, vieriio c1011S de S. UellLo,com onlem do seu geral; a
estes se deu um bom sitio na Bnhia, e uma jgrpja de S. Sebastião, e deriio
principio ao seu mosteiro; oriio lres por toJos até entlio,e começárão a
receber alguns oulros para a ordem.
Na mesma cidade, no mesmo anno, se deu sitiu, o casa a uns dous de
S. Frnllcisco,que vienio mandados por el-rei I ara o Rio ua Prata,corn outros;
mas estes, flcando-se na Capitania do Espirita-Santo, como ficárão oolros
cm S. Vicenle. que vierão na armada do cslreito; todos elles por seus tra~
balllOs conseguirão gloria.
D,\ YI:'iDA DOS PADRES DA

CO~IPAl"mIA

PARA O BRASIL.

No anno de 15f~9, 1.0 de f.evereiro, dia de Santo Ignacio, martyr,
o Padre Domingos de Araujo, na chronica manuscripta, que
pal'tirüo de llclém, r.rn companhia de Thomé de Sousa, o primeiro
governador do Brnsil, por mandado de cl-rei D. João UI, e por ordem do
I). rgnacio de Loyola, qualro Padres da Companhia; sendo o Padrc Manoel da Nobrega, superior, OPadre João Dias (pilr.ucta Navarro), o Padre
Leonardo Nunes, e o Padrc AnLonio Pires, e dous irmãos; sendo Diogo
Jacomc, e Vicenle Rodrigues, que todos morrêrão na Companhia, em seus
ministerios.
No anno seguinte de 1550,vierão quatro Padres; sendo o'Padre Salvador
Rodrigues,que falleccu na Companhia,no anno de 1553, dia da Assumpçiio
de Nossa Senhora. de fJllC era muiLo devoto; e o PaLlrc Manoel de Paiva,
que fullcceu no Espirita S:mto,a 23 de Dezembro de 1584;Paàres \"[onso
llraz, e Francisco Pires.
conla
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No anno de Hã3,vier5 ffi.1is da C mpanhia com o 'gundo governarlo\'
D. Duarte da Cosla, O l'lIdre Luiz ua Grã, Padre Braz LOllrrnço; e o
irmào Joã Gunsalves, que morreu depois de sacerdote, na Compêlllhill,
com muita sHlllidaJe;e os irmãos Antonio l3lasquez, Gregorio S<:rrão, José
de Anch ieli.l.
Depois d st s,por diversos annns,vier<Jo outros Padres, e irmãos 110 Bra-.
sil, que pn sllri;io de setenla. os mais delles já recebido ; e outros para
se receberem, entre os qU:lf')S vinhão muilO bons latinos, outros philosophos, e oulrus theologo;, e prégadores; entre estes vinhão Il/lliano ,
Hespanhóes, FIam ngos, 1ngle7."s Uioernios, e us mais uelles Porlllgllezes;
muitos destes na Cumpanhia do Brasil, se occupavão com fructos nos
ministerios <Júlia: alguns fallec 'rão !lella. com mostra de muita virtude,
outros mui Los se rece!J8riio na Cumpauhia, nssim dos que vinhão ue
Portugill, como dos nascido na terra.
Antes du vinda dos P/HlrCS não h<lvia chri !nnuarle, nem quem prégnsse
o evangelho no BrnsiJ; elles o começ~rão H pré gilr de proposilo,rom o que se
fez muito fructo nit alma, como se vê pelo progre~so ela Compnnhia. econversão lia 13ahin, e mais Capilanins la Costa; c na l3abia for ii primeira
cntmda c cnsa do~ Püdrc , e principio tIa propagaçiio da Compilnhin, c
algum umeço da comer iio dos Gelltio , no menos nos tilhos tlus Indios,
porque os pais eslaviio nimla enLào muito duros, e [Io"rl'sLes.
No me mo anno de 15" 9, que rhegou o Padre l\lanoel da. obreO"n. no
Brasil, mandou o Padre Leonardo Nunes, e o irmão Diogo Jacolle. ú Capitania de S. Vicenle, tiO Sul oa costa, onde, reccl)ido dos l'ortuO"llezesrcomo
anjo. OlI aposLol de Dens, e \'iveuuo elles,como dantes tão mnl, 1111 peior
que os Inrlios, fJ7.erão tlio grande muJan~a ue vida, que se fez adlllirar n
virtudeli, e devoção, e all'eição á CompanlJia,queem toda a co ta, porquo
tam!JC'ITl a villa do Pnure Lconnrdo Nunes, era muito exemplar, e '()l1l'erlia
mais com obras. que com palilVI':lS.
Em S. \ iccnte fizerão os morador 's uma casü parn Companhia, que foi ii
seguntla. ql1e houvc no Brusil. Aqui 1'{'c.eOêrão logo para a Cnmpil'lhiü li
irmão Pedro Corrên,e o irmão 1unocl de CllHves,llOmens antigos na lerril, fI
linguils, c com ajuua delles,se come~ou ii ensinllr a doutrina nn lin~lIn UO
nrasil nos Mamelucos, o l\1:lI1wlu 'ns, filhos dos POrlllO"uez('s, e nus cscravO,s
da terra, qu Iwviiio muitns. e com que conlcçou de haver alguma luz no
Brasil,pelas muilas préo"a~õcs,qlle o irl1lftl) Corrêa lhe filziiJ cm sua lillgun.
Aqui linnlmente se cui.lou sérinmenle mais na cl\nversi'lo do Gentio, o qual,
como foi sampre nlUILu amigo los Portugue.zes, c1erão muiLo d 'Iles de
boa \'ontade 5 US Olbo::> élO Padrc:s. para quc fossem onsinados, bem como
outros muitos. e os baptisuu, ensinanuo-lhes ii filllill' porlugllez. ler, ('scr ver, e u mais 11ecess'lrio paru () corpo, 11111 O'l'élndi simo tralJülho seu, e dos
irnlilos, al6 o allflO de 1554., que forito I'Qssildos 'nO cmnpo de PiraLillinga,
ünde havia muito mantimenlo.
Pú.}e-sc dizer,qne cs:e foi o primeiro collegio dcCatcehumroos,qlll' hou\'e
no flrasil, e pilrn () qnal o Vali r ~1~1l\l)·1 da NLlbrcgil. inrlo úqllellil r.ilpilllllia
no HlIno de 1l>53, ordcI ou (!lU; Si.' üsln!Jclcccs-c a 'onfnuia uo ~lellillo
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.1ASIl~, juntAndo-lhe illgtln~ do~ moços orpháos, que vierão de PortugAl nll
tempo do Padre Pedw, Oomiuíco, e alguns mestiços da terra, onde tados
fossem doutrinado ; e os de POI:tugal aprendessem'a lingua da terra.
E esta rnalleiril·de confrarill se estabel(~ceu tlim bem na Bahia,e na Capitania do Espirilo Santo; mas depois, vindo as constituições, por ordem de
Jloma se destizerào, e tornou tudo. ao que tinha á Companhia, nll qual
f1'úrào muitos destes orpbãos, que vieriio de Portugal, e alguns dos ,ele cá
recolhidos, que forão gr<mdes obreiros nella, occupando-se na conversão do
Gentil' com ii língua que sabião, e saeerdocio que reeebêrão.
No (lnllO de '155{~ mudoll o Plldre ManoeL da Nobrega, os filhqs dos Inrlios para () CílmpO,a urna povoaçào nova chamada Piratininga,qne osIndios
faziãl) por arriem tio mesmo Padre,para recehP.rem a fé. Tambem mandem
alguns doze il'lnãos pnra que estuclassem grammatiea, e juntamente servissem de interpretes para os Indios : e assim se começou o estudo da
grnmmillica, de proposito, e 11 conversão do Brasil; porque naquella aldêa,
se ajunt6riio muitos Inoios daque\la comarca, e tinbno doutrina orl1inaria
pela mallhü,e ii tarde, e missa II OS dias santos; e a primeira se disse no dia
lia Conversão de S. VauLo, do mesmo anno, e se começárão a haptisar,
('asar, e vivor como christiio ,0 que até aquelle tempo nào se tinh ti feito,
nem UII Bahia, nem CII1 algurlla outra parte dl/ costa.
A conversão destes nito cresceu tanto como a da Bahia, porque nunca
tivcrão slljeil:ão, que é 11 principal parte pilra clite r<egocio, C(o)QlO houve ul'poi:; nll Babin, em tempo do governador MeIO de Sá. 1\Ins comtudo
perseverArão sempre estes, e outros muito. ,que recebêrão II ré, perseverá]';in lIella,fazendo·se mais dURs igrejas em duns aldêns,onde cada domingO'
<llternl1rtamenle erào visitarias dos Padres, e erào em certa maneira mais de
louvar,porque t.uduo qneuavào de si era volunlilrio,sem mêdo de ninguem~
porque l1indn aquella gente P.stllVIl inl.actil, sem sentirem as tYfllOnias
dos Portllgllezes, lIem lhes qllerêr:io sofl'rer, porque tem gralldissi m(J
serlão, onde faeilrnenle se podem ir, sem poderem ser molestlluos clelles:
ma:; C1ll"ntlldo, como os Portuguezes traballlavào muito por conservar SIIU
ilfl"liz:tde, sempre estal'ãll fixos no cOll1eçildo, e viviiio como cbristãos. e
lraz,iiio Illltrll!'i seus parentes du scrtão,á morar comsigo, para o que tambem
}'etHbião (l fé.
No /lnno de 1550 até o de 1503,5e fizerão casas da Companhia, em Porto
Seguro. e no Espirito Santo. Em Porto Seguro, urna legua da povoaçào dos
Portuguezes,se fez a casa de Nossa E:lenhora da Ajuda, onrte milagrosamente
ella dell uma fonte de IlgU8, que parecia proceder do debaixo do seu
11ltür, se fizerão muitos milagres, e era casa de gnllldissima romaria,
e devoçào, purque quasi todos os enfermos, que Já ião, e se Jllvavào
mm I1quella IIgua saravào, e os que nào podiiio lá ir mandavão por ella.
.. beIJendo-1I conseguião o mesmo eITeito. Depois se fez a casa da
Companhill dentru da mesma villa dos Portuguezes, e por ordem do Padre
geral,se deixolI aguella igreja ao Bispo, mas aindil a Companhia tinha lá
uma ['aS/l, otlde se re(;olhião,inL1o lódos os saJJbados Já a dizer miss~,(J fazlu'
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alguma prbga~ão dos louvores de Nossa Senhora, por continuar a devo~ão
dü genLe; porque Linha nella eonfraria,com bons oroJmentos.
Depois se lizerào casas cm Pernambuco, IlhéQs, e llio de Janeiro, e assim em touas i.\S Capitanias da cosLa haviu residencia ua Companhia, sendo
ell(l a que acode a Louas as necessidades espirituaes, assitu ue Portuguezcs, orno de Indios.
DOS PRUtEIROS ~USSlONAnIOS,QUE DER lo PRINCIPIO

A,

MIsslo DO MARANnlo

(1) •

. Os missionarios,qlle sahirüo de Pernambuco para fundar,e uar principio
ás missões uo ~Iaranhiio. segundo refere o palJre Dumillgos de Araujo, na
Curonica manuscri pta d'l Companhia ue Jesus, do al1no de 1720, forão os Padres Franeisco PinLu.e Luiz Figueira, missionarios da Compünhiade Jesu',
o fJIhos da 'anLa província do Brasil: o primeiro de cincoeLlla e quatro annos,
o segundo de pouco menos, ambos de conhecida e provaua virtude, e
boas letras, e grandes talentos. De Pernambuco, anue se acha vão , forão
mandados pelo padre provincial Fernão CarJirn, por primeiros exploradores
e fUllllauores claquella missüo. Duhi me mo snuiriio no mez de Janeiro
de 1607, seguindu viilgem por mul' até Jüguill'ibe.nO leguas de Pernambuco; e dlllli por lerrü,a pé, acompanhados de Illguns Indios. Marchúriio
por caminhos de tlio miÍ condição, que sendo de todo O motlo asperos,os
fuzião nlUil.o mais incommodos a muita agou,e gl'i1nde illvernaua daquellc
anno; de sOl'te,que erãu obrigudos a caminhar tlescal(;os. 05 monlmt,quo
('l) O Padre Jacintho de Carvalho, em um capilulo 50110 da chronica lToalluBcripla da
COlllpanhiu de Jesus,no estado úo ~luranhào. nolicía.rjllc uo anilo de 16lt3,em que sc
a!Jl'io paru esta provinda a I:I0riosa lI1issllo do ~Iarauli~o, uma das re~iõ'!s do Brasil,
já linl1ãó resiúcncia os Paúres daquella provincia,quc forill} (IS alllor~s de1la.
Para maior c1arc7.a,diz o Chronista, darei ullla !Jreve lIUliciil, lo lIio,l\laranhão,quc
deli o nome a ll)tla aq uel1a lerra.
Diversos são os nomes que as 1:i5torias dão a e5le rio, ~e~ulldo as occasiürs,quc disso
houve; cltamão-Ihe l\Iaranltüo, on Orelhanil, dos primeiros lIespunlllj"",fjue pur e1le
Ilavcl;árão, chamados Francisco Orelltana, e I\I1Ionio ;\Iaranhon ; lamhem se di7. uns
AlllaZIJlla5,pOr correi' pelas terras das Amazonas. üs FOI:Lulóllac:;,usautlo tio nome dOj
Ccntios. Ihr chamüo Pará, qnc quer dizer-uHII',
E: o CI'Il0 Parií senhol' dos rios do nlllndo, os maiore.s da Europa •."sia, e /\frica,
em sua comparação. vem a ser como rorlllilóas a respeito dos elephanles. Lança sua:>
aguas no mar por uma 1)oca de setenta leguas de largo; cntra pelo mar com :;uas agua:>
doces,lIIais de lrinta leguas. Navt.'l;ou por elle Vicelltp. Eannes, no anno ue llt9\l, e
Francisco Orelllaua,uo dc 15lt2, em OilO mezes, mil e seiscentas e sessenta leguas. Tem
llluiLas, e grandes ilhas 110 meio, e é povoado de muito Gentio, Corre p~las mai:; riCas
terras do umo, e prata do Perú. Deste Rio PariÍ [Jara o Sul está ulIla ilha na boca de
lres rios, chamados Muri, Ilapecurú, e I\Ieari; os qUiles, antes de entrarem nó mar, se
ajuntão em um, Iicando-Ihe no meio a i1ha,a qne agora chamão ~laranhão. Desilguão
no mal' pela bilnda do Sul,com lres leguas de !Jarra, e pela !Jauda do ~orte,por ciuco.
Esta ilha povoi\rão os lIrallcezes pulus annos de 11:308, e nella conunuárão alé o
de 1615, em qne parer:ell ao gOl'ernador do lll'asil, e ao general tla armada Alcxantlle
ele Moura, lauça-Ios róra do que não era seu.
'romudo este conselho, pediu t\[,~xandre de ~lonra alguns Padres ao Padre Pedro de
Toledo, prorilldaJ do Drllsil, nlio quere ado seUl elles cOIllUlcllcr ii empl'eZiI, purque ii
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passavão,sollrc liio- ingremes,erão tão fechados de cspinhos,o abrolhos,que
se não podia discernir. nem sombra de caminho, por ondo bumanamenlo
se pudesse passar adiante: e por serem l<1o cerrados de espinhos o matos,
porque os caminhos ou "isos delles·. em partc,ondc crüo'planos,abundavão
de Jagõas e charc.os, embaraçava do andar, causavüo horror os seus
montes, e penedias.
Mas que caminho- póde haver desigual, e aspero, e c mfim tão fechado,
que não pos-sa romper, aplainar, e fa-zer, sobre Illui igual, mui accossivel,o
,'alar? A' (orça de braço pois abrirão, o fizerüo emfim caminho os voneraveis
padres Francisco Pinto,e Luiz Figueira, pegundo em machados.e fouces, rom}lendo cipós, espinhos e mato ,e pegando tambem a seu exomplo o lntlios
lIeuscompanheiros,desde Pernambuco,até oIbiapaba. Caminhando já os padres assaz desembaraçados,derüo com eslorvo, ou tranqueira maior ,a saber,
a falta de vivere .que eru laUla,quesevirãoobrigados a suslentarem-so de cobras,lagarlos,o algumas mui raras ervas silvestres; porqne feras, avcs,O caças de outras partes da America por aquellas m0nlanhas, e penedia~, nem por
novidade se encontrnvão,com bem sentimento das frechas dos Indios, companheiros,por se verem sem emprego algum. Senlião muito os padres osta
penuria de manlimentos, Ilão pela necessidade extrema que padocião, pois
Iev8vão fincada IIOS o sos outra fomo mnior, a da salvação de tantas almas
do Maranhão,e da.quellas. por cujas estações havião de passar; mas pela
raziio dos lndios companheiros, que em falta de suslento,em muilos dias,
e cm ponlo de fome nos podem dar lições mui cheias, e graves de
espp.riencia em ontras empreza~ o tinha ensinado, o milito qne o uom modo dos
])adres podia com o Gentio, c Indio dtl 13ra~il, e qlle ganhando-o por este m~io) seria
muitJ faeil desapossar os Francezes, de quem era a pi incipa\ cOllfianca. Em nada SI:
ellganoll ; deli-lhe o Padre provincial. aos Padres Manoel Gomes. c Viogo NuneM, amhos muito destros no Iracto destas naçõ~s, e insignes em sells modos, P. ling~las. Taml1em pedio, que levassem ]mlios das suas residcneias; deste.; ajuntárão os Padl'es
trczl'nlOs exerci lados nas arnJas, assim para ajudarem na gu~rra, como para por cllcs
se introduzirp.Jll os i'adr<'s, com o Gr.nlio da terra. Mllitos (ksle.~ eráo cantores, e loca"ão de divr.rsos instrulllcll'los musicos nas festas 5010ml)('s, e reprr.sl'ntavão dialogos ao
Divino, fazião.dansas, c folias. Tudo era necessario para se nos alfeiçoar o Gentio. c
abr,l(;ar a nossa sanla fé.
Parlio a armada aos 5 dr. Outuuro de 1G15, c depois de nav<'gar 11m mel", chegoon ri
barra chamada do Mal'anhüo já de tarde; parcceu ao general ser nccessario sahiremlol:(o'
c·m terra com torlos os Jndios, e o sargento-mór, com cento e cincomlla soldados, e
cinco pl~ças de al'lilheria, C occupáriio 11m sitio aWlllmodado para impedir o. occorro
e batel' á forlaleza. Logo mandou ml!nsageiros aos povoados dos Jndios, que esla\'áo á
obediencia dos Fraucezcs, fazendo-lhes saber serem chegados os Padres da Comp,lIlhia,
que lhe vinhlío prégar a lei de Deo~, e a traclar pazes, c outras cousas de importancia.
Vierão os principaes; fez-lhe o Padre Manoel Gomes a pratica necessaria para os reduzir á nossa devoção, e va~~allagell1 de el-rei, e tndo alcançou d~lIes facill11cntl', pl'lo
~ralld(' credito, que dM ao que lhes propõem os Pddres. Vendo os Frallcez~s, que lhe
faltava o ~Occor.l"O do Gentio, se entreg-írão com Ioda a al'lilheria. e munições de guerJ'a. Perguntado o Pddre Gomes ao governador Franccz, porque se entre[,:ára conlra o
voto de 1I1guns de seus capitães, respondeu, que o fizera por lhe ter o Padre tirado o
l;QCCOrro dos Jndios; donde se vê,que os n:ligio'll)s, forão a cau a de succed<'r a elllpl'ua
• medida <10 desejo. Tallto que os l'ortll[;uczes se U1cllcl'jo ue posse, começou o I'au;:e
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'Püciencia;quando üchiío "todavia que comer, comem em um dia por oiro.
ou quinze, cm que mostrão bem os bons eITeitos do seu lrabalho, e da
"Sua puciencia.
Passando assim estes valerosos campeões, por agoa, e fogo; agoa do
céo, e dn terra; fogo de fome, e asperos caminho; por charcos, ldgôas, cipós, espinhos e mala, monles, serra e penedias, chegárão
'cmfim, depois de um anno, á serra do Ibiapaba, além do Ceará, para
o Maranhão 100 leguas ; mas anles de chegarem a esta serra, derão os
dous missionarios,com trabalhos muito mais avultados,succedentlo a uns,
oulros maiores, porque antes do Ibiapaba,donde havião de p3ssar ao Maranhão, vivião lres nações de Tapuyas,s bre mui bravos, mui crueis inimigos,
não só de chrislãos, mas de quaesquer bomens, ainda vizinhos,e naturaes;
cujo omcio, e occupação era andar á caça de homens, como de féras, en{:arniçados na guerra, om demanda do infal1Je pasto de carne humana,
ainda de seus mesmos vizinhos, e naturacs. Mandárão os Padres alguns
Jndios companheiros, com seus mimos, e dadivas,a representar-Ihes,que
tinhão chegado alli em demanda de oulras nações, 11 quem levavão a maior
felicidade; o conhecimenlo do verdadeiro Deos, 11 sua fé, 11 sua lealdade, e
obodiencia, com lodososmaissolidos,epermanentes bens, que tlahi procedem
elernos e temporaos; e que a e5sse fim hião os padres a servi-los de todo o
modo,e com todos os bons officio-, que cahissem nu sua esphera, mas que
llio querião passar sem lhes communicar primeiro a elles, uma felicidade
tamanha; c que em demonstração de sua boavontade,lhesmandavão aqueUe
-a tractar da conversão dos Indios. nos quaes se fez muito fructo por espaço dc tres
annos c mcio, qlle alli cOlltinuál'ão, lall<;ando os primeiros fundamenlos áquella
gloriosa missão.
Por lhe vil' ordem do Padre provincial, que enIO necessal'ios no Brasil, sc embarcárüo,com grande sentimento dos [ndio ; mas por lhe screm os tempos contra rios, forão
obrigados a tomar a Ilha dc S. Domingos, pertencente ao dominie de Castella, aondll
aportúrão aos 7 de Maio de 1.61.8. AlU se detiverão alguns tempos, e com seu bom
exemplo, despertfl1'ão nos morádorcs granues desejos de terem colleglo dél Companhia,
c com eJIeito o pedirão ao reverendo provincial.
Nesta ilha falleccu OPadre Diogo Nunes, e foi enterrado com grande acompanhamento de toda a sorte de gente. O Padre ~Ianocl Gomes, aos 1.0 de Março dll 1.620, se
E:nlbarcou para llespanha, aonde chegou a salvamento, livrando-o Oeos, d~ evidentes
perigos, especialmente nos mares de Portugal, aonde lhe succeden estar a náo elll cal·
maria tres dias, com ne"oa tão cerrada, que apenas se distinguia ii gente de pOpa á
próa. Desfeita a nevoa, tomárão falia na fortalez(l de S{lgres, no Algélrve. aondc lhe
disserão terem alli andado no~ dias proximos cinco náos de l\louros, quc tinhão feito
algumas prezas; tambem lhe disscrão, que naquella paragem, se não linha visto nevoeiro algum; daqui ficou o Padre enlcndendo que fOra tudo especial favor da Senhora, a
quem tinhão encommendado o sllcce so da jornada.
Partindo de Ságres, os aviston um navio, qnc nellcs emproou; pondo-se em tom de
guerra, mandou o Padre lOcal' o som de batalha aos [ndios nilS suas charamelas. O
navio, venclo a resolução,tomou outro rumo. Desta vez mandou o general Alt~Xélndre de
l\lolll'a edificar a dtlade.e fortaleza, que linhão os Portuguezes no Pará.
Daqui tomou principio a missão daquelle estado, ,Itl IJO anno de 1008, linha intentado abril' esta missão o \'cnel'i1vrl Patlre Francisco j.'into, nalllral da cidade til' Allgra,lIi\
1lh'l Terceira, com o ladre Lui;: [o'igueira,ualur:li de llltnodovar,uo C'llllpO do Ouri'lue.
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mimo, Lev<Ír~o o presente os Inuios companheiros, e com o melhor cor·
lt'jo, que s()UberJo, lhes apresentáriío o mimo, e do melhor modo que puderão lhes fizerão entender,o que os padres lhes propunhão, e pretendião
delles, ao menos, passagem livre para diante,
Nílcln ndmilliriio os selvagens da primeira e segunda níl~iio, nem os da
terceira tamhem, nem ainda o dar-lhes pllssagem livre para as outras
narões de lino-ua gerAI, e para O Maranbiio; ante5. com e trallha fero~idadc, matárão' os lndios companheiros dos píldres, qne lhe leva vão O
presente, e a embaixada: e dahi,com o mesmo desatino c furor, vierão a
m,1tar os padres tambem. Para que fosse guin,e os encaminhasse onde os
Missionarias estavão,deixárão vivo um fndio mo~o, de dezoito annos. Mui
alheios se nchaviio os padres,do dosignio tão bruto daquelles barbaras, esperando sua dctermina~ão, c resposta, trnçanuo meios e modos, para COIIseguir sell intento tão heroico, se aqllc\les sf:lvagens não ílnnuissem ao que
lhes propullhão,e pretendião, recorrendo por meio da oração a Deos,para
mer~cercm as illustrações vi\'as,e instrucç-es do Espirita Sauto.
Ao romper do dia 11 do mez de .laneiro de 1608, em que fazia pon·
lllalmente 11m anno.desde que sahirão de Pernambuco, estllndo os pilures
bem (feSCllidados, vierão descendo dos montes vizin'hos muitos barbaras
atroando os ares com alarid0s,e gritarias horrorosas, mui convenientes a
seu bnrbarismo,e se Ilvançárão logo aos IlIdios companheiros dos Padres,
que achár50primeiro; e estes, como bons chri taos,a muito leaes,c;e armár<io
á dereza, protestando repetidas vezes aos barbaros,quc elle:. erão filhos de
Entrando os dons missionarias muitas leg'nas pelo serliio dentro, foi o Padre Pinto,
cruelrnenle despedaçado pelos Indios, O Padre Figueira se escondeu da smi fllria, e'
apenas pOli, rscapar com vida,para nos [('mpos adiante fazei' a D'~os muitos serviços no
j\laranh:io. Foi mandado nos lempos adianle ser superior dos religiosos, que naquella
mis.são lrabalhavão.
Vendo pslc Padl'e a falta que linha de missionarias o ~laranhão, tornou a Porlugat
para condll7.ir operarias.
, Nesse reino se dell've algnns annos, nos quaes ajuntou uma gloriosa mi: iio de
quinz(~ Padn's. e irmãos, que foi a nrimeira, qlle des~e reillO se C'lllbarcou para o
l\Jaranhão, no anno de 16lt3.de r.ujo lastimoso successo darei agora conla.
Le\"úriio anc,ora da harra de Lisboa no ultimo do mez de Abril, e se lizerão á véla
com \"ento fa voravel. Gllal'(lcírão em seus t'xercidos espiriLUilCS a boa ordem, qlre nos
coll..gioll observasse, aCudindo a elles conforme o signal da camp:l, lractál ão (Ie me·
lhor~r os soldados, e mais ~ente da núo, com doutrinas, c OUlros santos excrdcio~;
servião aos enfermos, com extremada caridade. Aos 13 de Maio avislárão as Ilha' de
Cabo Vrrdr, ~ond(~ se delivrrão sómrnlc dous dias. Com vento prospero chcl(áriio á
linha Equinoc,ial; nesta p~ra~em, por callsa das gl'andrs calm~rias, forão ohrigados u
oeter-se do?r dias. i\os 12 de Junho d('scobrirão terra do Maranhão. Aos 16 do mesmo,
tom~ndo parlo lIcll~, lançãrão al1l\ora. e mandárão um balei á terra, com animo de
10mar língua. c informação do estarlo das cousas, porque no anno de 16ltl, tiuhão os
I1oJlandc7.cs tomarlo a cidade do I\laranhão, que perderão nos tins deste allllO, em qUli
vamos com a hisloria.
Alli os v"io rcco,,!lecrl' uma lancha holl~nde?a; drpois de o tel' frilo, se afastou.
Nrst~ paragl'm,sc corneçárão a declarar conlra cites os successos do m~r, porque a não
tocou I'm 11111 baixo, tOm ~randc pnrigo de se perder; foi dislO causa a maré, que vasou
demasiadamente furio, a, Dalll forão costeando, e dobralHlo alguns cabos,alé que apor-

49 Deos; que desistissem de seu desatino; não matassem os Padres, que lhes
vinhão dar a vida; e a ninguem fazião mal, antes bem a todos; que erlío
homens innocentes e santos. Mas os barbaros, com impeto, ,sobre mui bruto,
mui desenfreado,e inconhastavel,respoudiãO, que os mesm~s Padres buscavão, e que nas suas mãos havião deacabar. Saheneste tempo do tejupar, ou
choupana em que estava rezando o Officio Divino, o Padre Francisco Pinto,
e se empenha, com palavras e officios amorosos, a abrandar aquelles peitos e
corações mais duros, que o bronze. ElIes porém com muito maior furia accommettem ao santo Padre,e com repetidos golpes de um páo bem grosso, e
bem pesado, descarregão-lhe sobre a cabeça, quebrão-lhe os queixos, arran-

lirão no Grão-Pará, em 27 de Junho. Detiverão-se dous dias, para reconhecerem o
porto, o que flzerâo ahindo alguns m lerra. Aos 29 do mesmo, pelas 7 horas do dia,
oprando venlo favorav I, largárão a vela , chegárão junto á Ilha do Sol, aonde a
de graça lhe tinha preparado a quasi todos o eu occa o. Havendo uma hora, que aoonlecera, encontrou o navio, em uma re tinga de arêa, ficou em secro, sem que fizesse
agua. Tão manüe to perigo obrigou a todos a tratar da oulra vida, de que não estavão
muito longe. No dia gllinte, ao romper da alva, na enchente da mare, forão tantas
as pancada, que o na"io deu na area, que qua i se de fez, entrando tanta agua J que
nem dua bombas, e muitos gamot com boa indu tria dos marinheiros, a puaérão
e gotar. Com ludo i to, o navio ficou em nado; porém tão mettido nos baixos, que se
não podia abir delles; tomárão por mais acertado conselho, forcejar para a terra,
para que o naufragio, endo vizinho a lia, lhe fosse menos intoleravel. Navegando
pouco e paço, tomárào a dar 111 secco, da 7 para as 8 do dia; e ta nova desgraçai os
fez perd r de lodo as e peral. a da vida' neste tempo chegou da terra uma canoa,
que vinha lJUscar o navio. 'endo-o o capitão da c<'lllôa em tão manifesto perigo, se
olTereceu á lançar loda a gente em terra.
Não aceitárão os do navio este olJerecimento l uns levados da ambição, outros não cuidando ser tão grand o perigo, e a sim se de peairão do capitão donavio com recado, que
no dia eguinte pr('para em mais embarcaçãe ,para alvar não ó a gente, mas lambem
a fazenda.
Com e laordem e de pedio levando de caminho alguma mulheres e soldados. Parti·
da a canõa, chegou outra} eom a mesma determinação. Esta, ordenou o governador e
dé e aos r ligiosos; porem a cobiça de um capitão o impedio, porque de ejando mais
alvar a sua fazenda, acabou com o governador muda se de parecer, e lhe dés e a
canôa. Não deixou o era em ca tiao tão grande impiedade, porque á sua ,cista e foi
a canôa ao fundo (\om toda a fazen8a, que neHa tinha mettido. Na tarde de 30 de lunho
encheu a maré com tanta furia, que de fazendo o navio, os obrigou a cortar o ma5tro
grande. Tinhão aiuda :l bordo um balei, em que se alvárão algumas pessoa. e Pedro
de Albuquerque, que ia governar o Maranhão; quiz elle, que o Padre Luiz Figueira,
superior, e meti e tarilbem no me 'mo batel, porém o Padre, com zelo de verdadeira
cuidade, e os mai do da Companhia, que ficárão no perigo, puzerão seu cuidado em
preparar aos miseravei llaufragante, para o conflicto da morte. con agrando suas
vidas, neste lii:o excellente ncto de caridade. em que os achou á morte; porque ao encher da mal'é, no i o de J ul110, se acabou de desfazer o navio, recolhendo-se cento e
vinte pes oa , em uma jangada, ficando oito, em um pedaço de coberta.
Tão neste n:1\7io, entre seculare , e religiosos, cento e etenta e lre pessoas; dos seulares se perderão o mais, e capando sómente quarenta e dous; do quinze religiosos
da Companhia, acabárão doze, cujos nomes são os . eguinte : OPadre Luiz Figueira.
superior da missão; os Padres irnão Florim, Pedro de Figueiredo, Pedro Figueira,
Francisco do Rego, Barnabé Dia , João Leite; e o irmão !\fanoel de Lima, Manoel
Vicente, Manoel da Rocha, Domingo de Brito e Pedro Pereira.
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Gã,o-lhe os olhos e lhe partem o craneo, em muitas partes, como em signal
da maior vingança. Ficou por terra o Gorpo do santo martYl' do SenhOl', en.volto no seu sangue, exposto ás aves, e féras; bem que féras' e aves,
guacdárão' o. s.evido respeito ao corpo de um homem tão santo, que por
santificar., e magnificar o nome de Deos, santificou tambem aquellas
agrestes penedias e matas, com seus passos, com seus trabalhos, com
seu sangue, e com 'sua mesma vida.
Ao 'tempo que os barb.aros assim mm1tyrisavão ao Padre FI'ftncisco Pinto,
eshava0PadreLuiz Figueira, em outrotejupar, em distancia, que nem ouvia
uem. soube o que passava, quando, com bem esfol'çado clamor, lhe gritou.
um Indio da companhia dos mesmos, dizendo-1l1e: g1~arda-te, Padre,

o Padre Pedro de mgueir do, c o irmão ManoeI da Rocha, (jcá.rão ln wna lJarl.e da
coberta, e levados á ,~ n"'"de das 0]1(1a ,andflrão llella ete dia cm comer até que de
J'o.fUe e ~e frio :J.C.aJlá:rão : dez ficárão na jangada, e deJIes
]1ão soube mai ,
O Padre. Allegambe, na,Bibliotl1ecll da Companbia, cr v ,que ahindo o Padre Laiz
Figueira, com o' ma,i cOll1jlanb iro jW110 da i1ba, nelta fiz rito na.llfra(l'io. fbrão
1110rtos, e comidos pelo GentiO da lena, E capárão com vida o Padre Francl co Pil'es, e
o ,irmão Antonio Carv;tllio, e Nir;oJáo Teixeira, Em l rnt f rão lnctado do governad 1', c m grand.c humanidade, e 'aridade singular pelo r ligioso dosa enhora
do Cal'mo, de qttelh por cinco mezes forào ho.p des, no seu 'onv nlo. 'Ue falleceu
dos trabalbos da navegaçào o irmão Antonio Carvalho. O Padre Pires, por ordem do
sllperior, partia para o Marallhão, para ser Já seu companheiro,
E,ste foi o successo do' primeiros mis ionario , que de la provincia farão cultivar
o Indios, daquella parte do Brasil, e Lodo erào Porlug\'08ze ,D 'le glorio os mi ionari@&, que assim olJereoião ua, vidas ao bem das almas. direi ell1 parliculal', o que
acbo escripto de algUl1 '
OPadre Luiz Figueu'i!-, l1aLlu'al de Almodovar, entrou na Companhia em Evora, no
ail:D.o de 15ll2. Com o desejO que tillba de alvar almas, no a1111 o d 1602, endo já sacE!rdote, passou ao Brasil. COIll OULro religiosos; depoi ,mandado ao Ma~al1hão alguns vin Le an11os, tinha Lmba! hado na COlll'er ão dos Gen Lios, atra
ando grand s brenbas, e serlões, COUl incriveis Lraba 1110 , pal'3 lrazer os Ind ias cl mato, o domesLicar.
Com ,desejo dé se augmBntarell1 a (':hri Landade • nal'egou a PorLllgal , deix:ll1do
grandes saudades nos s us Jnd]o ,qu o amavão como Ul11 pai.
Cbegando a PorLugal, em tempo que ainda a sua desgraça o Lil1ha nas mãos de Ca teUa.. padeceu muiLas repulsa, em ordem a ser ouvido ohr a convelliencia dos seu
fndios, e injustas vexações, que experimentavào dos PorLuguezes, 'u 'cedia-lhe pa, sal'
muita horas nos baixos do paço, entre os escravos, e moços ruais vis, e humildes da
casa, esperando se lhe d.ésse elltrada,
Nunca desistia da suapl'elenç,ão, em qltO tove particular mel' cimenlo, oITrendo 0111
maito animo todas estas adversidades; padecondo por e te tempos uma doenç·a, que
esteve á morte, CQl1fessou, que a morle lbe era de muito gosto, pai' e achar ajustado
com a voutade divina; mas que, se morre se, pedia ao apedore', qlle lhe mandassem
os seus ossos para a sua querida missão. Escapando da morl.e, desp rLou gmndissimo
favores nes"'" provincia, da qual se lhe concederão os sujei/o s ([UO nonleei.
OPaelre Francisco do H go, (ai bomem de conbecido fervor; ('11 Lrou na Companhia
no d,ia da conversão d .llaa.lo, a quem propôz de ilJ1ilar no salllo miJlisterio de
I ré~al' ao GenLio ; de ele o tempo ele seu noviciado, clf'sejolll1ll1ilO nav ~al' ao Jap:lo;
porem sabendo a falta, crue h::nria ele missionarias no Mal'anhfi), se fOI com lJ1uilas
lagrima;s ao .s\lperiores, pedindo; que o mandassem. Esle eu fervor prOC1l1'Oll acender
no mais relIgIOsos, com quem IlIUava.
Para consegnir ele Deos esLa·mercê" seenll'ogoll mllilo áJor:wão, penilencia; nos d.i~

- 5"'guarda-te J Pad?'e, que te querem matar: recolheu-se oPadre mais~ denti'o,no mais espesso do mato, e por mais exactas diligencias, que .nzerllo os barbaros para oacharem,nãoquiz a Divina Providencia,que odescobris em, pois
oguardava pura em prezas mui importantes no Maranbão, e Pará(1 ).Voltárão
emfim aquelles barbaros, para o tejupar do santo Padre Francisco Piuto, e figrande J pa ava qua i lodo o tempo d joelhos em oração, diante do enllor. Todo o
dia e di cipUnava por tanto l.empo, e com tanlo fervor, que por v('ze de 3n ado pa.rava, tornando aconLinuar. ~luilas vczes allia com eu cipUna publica ao refeitorio, e e
feria na co ta ,com lan I vigor, qtte bem mo trava o odio, qu tiJlha a i mesmo. Rec Ihendo- e ao cllbiculo por lhe palo ceI' m poucos o açoite do refeitorio, tomava uma
boa di'ciplina nas co ta.. Na me a' guardou particular mortificação, não tocando á'
omida pr paradas com mai' mimo e clll'io idade. enfermava, depois de tomar
alguma angria, em entilJdo quallluer m Ihora logo t Tnava a eguir a communic1acl , 'omo se (' ti vera são d todo. EmpI'errava-se muito, em ervir 1\OS enf 1'0105'1 com
tOlla e ta e outras virtn.d • se embarcou paTa a mi ào, e tomou palie na goda.
O Pallr Pecll'o Fi&U ira, ainda anl de er da Companhia, foi de coohecirla vil'tude,
mllllo humiJa , onedi nle a ljualqu l' aceno do' uperiore . Nunca ilis e palavra, com
qlle moI tas· ao outro', para o' tIllae era todo urbanidadel. ndo t llo o rigor para
j. Todas a V'ZO ,qu' 'e fallava. na rnis'ões, se lhe arrasavao o olho em lagrirna
de con olação,
O Pacll' Bal'l1ab' Dia ,lambem foi bomem de pal'ticular \rirtllde. Na religião, fugia
empre de qualqu r ]1I'alica, que cheira' a oeio idade.{. diz nd qu lllai queria ser
tido havido por ru ti'o, gro eiro, em a minima ouen a d Deo, que Ul'bano com
I Yial1dacle.
.
Foi muito clC\'oto da nhora a quem re al"a todo o dia. o li oJIicio, jejuando
lodos o sabbados, e VCSIJCra' da lta fe"tas, Toda a' exta '-feiTa da quar' ma,
jejuava a pão, e agua,
Do mai' Padre e (rulãos, não ell onlrei ou a pal'l iClllar' 1\13' a ua resolu~ao 1
nlad ,COIII ([u flzerã 'acl'ificio a Deo ,boa le tem unha, são de uas grandes YHtude . Por toela a pro\ incia lhe (li sr cada Padre dua' missa< I! l:ada Irmão duas l:orôas.
(1) Al1i 'toria deste acolltecilJ1 nl.u ó ainda conlada, c ju-tifi 'ada p'lo chroJlista JesUlta, Jo é de ~Iol'Ues, do m do segllinte:
PARTEM

o

Pl\.ORE J'R.\NCISCO

PI~TO

E L IZ FIG EIIlA AO DE 'COUIH1IEYfO I!A 1I.11A DO

MAI\Al'íIlÃO,

DespelUdoscol1l não pequena", e anta inveja elo qu'Jjca\'ão no oJlegio,pal'tiJ'ão o
novos de cobridores para a sua tão el sejadanú ão, b3Jlbados dejubilo, e cbeio deuma.
inexplica\'el ai gria, vendo já aberla aqueila }lOrla em que o eu &rande e pirito pretendIa uma Ião larga entrada, que por eila pudes IIlUitO 3 vontaa ahil' JJJilhar d
Gentio, reduzido lodo (lorseu meio ao conhecimento da rdad ira Diyindade. Era a
embarcação do s u l.ran :port li m barco que ia carregar d ai ,\ Jaguaribe, Levavão na
sua in truc ão, a rcquerlmen1.0 do me"mo governador, ([tle ant s de pa arem adiant ,
chega sem primeiro ao Ce3J'á, onàe tinlla estado ~fartim oar ,p3J'a t mpCJ'aros animo
daqueUe Iudio I notavelm nl azedados, com os ti temp 1'0 de Pecll'o Coelbo, e para
melhor o fazerem, I va m tambem em sua cGUlpanlliaalguo ,do queelle Unha amarrado L10 Cear;l, a -im Tobajára ,corno o TupÜlambás vi nelas do Marallltão á na,
da ena a inju to caplil'eiro do PernaOlbu<;m ; que (lo to já !la ua lib raade pejo
Jnesmo governador Gaspar de ousa, vÍ\'ião coutenl s na no a aldêa e agora aOOllJpanbavã go LO o aos u'Padre" [lamas ncaminhar 111 eglu'o'áIllJalloMa.rallhão;
eill 'uja conql.li 'ta, convidaclo' tio pr'elllio, ljlteriã i I' LIão p quena pule, praticando
o pal'ent e inculealJ(lo ao ,·tlllS me mo naliUrae ás JJluitas, /frande oOJweniencia',
de que gozavão no poder e ac1Jllini '1I'ação dos mi 'onario • pelO bom Irato , que debaixo do seu amparo ex.perimellta'Vào do PortuguezC3, muito principalmenle do~o-
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ve'rnador, que bem o tinba mostrado no exemplar ca tigo, que tinha dado a Pedro
Coelho, como auctor principal do eus maiore aggravos.
Com vento em popa, navegavão os Padres; e ndo-Ibes preci 'o Lomar a fortaleza
do Rio Grande, receberão no acolbimento, que lhes fez o capitão do Pre idio Jeronymo
de Albuquerque, urbanidades de cavalleiro e veneraçõe de catholico; porque, além de
os receber, como nus ionarios, os respeitou, COl1l0 virtuo o , que não clúdavão mais,
que na maior gloria de Deos, e bem das almas de todo aquelle gentili mo. Pa mou,
quando soube da resolução, com que os dou apo tolos emprehendião o descobrimento
do Maranhão, sem mai auxilio, que o Divino, sem mai armas, (lue os seus bordões, e
sem mais ajuda, que a que lhe prometlião os Inwo da ua comitiva, de os metterem por
ultimo Jlas terras, e aldêa do seu naturae , que era ao que a piravão os fervorosos
espiritos, daquelles verdadeiros filhos de Santo Jgna ·io. Prevendo o muitosri cos, a que
ião expo tos entre nações tão barbara. e perigo o encontro de mIlitas féras, lhes oITereceu o capitão-mór, soldado, e armas para uaguarda.. que o Padj'e agradecerão Immildes, e escu árão corteze •com o pretexto de que, inao entregue to Lalmente á Providencia do Senhor, a quem serviào, eriameno credito dasua fé, o confiarem mais na
forças bumanas, que na a si tencia Divina. Muito edificado o Albuquerque, com uma
tão Santa confiança, e cada vez mais rendido á veneração daqueUes dou anjos, que na
velocidade dos pés, punhão o desejado logro duas Apo tolica em{lre a , não deixou
de dar nesta occasião um evidente testemunbo da ua rara prudenCla, entregando aos
Jndios, que acompanbavão os Padres, quatro arma de fogo, com polvora e Jjala, para
maior cautela dos perigos, que receava, recommendaudo-lbes muito a defesa da ua
vidas, tão import~tes, como preci a ao erviço de Deo , e de el-rei de Portugal.
Despedidos os nlissionarios, notavelmente agradecido ao caritativo de velo d& tão
insigne capitão, partia o barco para a alina de Jaguaribe, onde era a ua direita
descarga, e o mesmo foi tomarem porto) que de embarcarem, e põrem-se loso a caminbo para o lugar desejado do seu destlOo. Ardião em fogo, o abra ados peitos daquelles fervorosos peregrinos; e por isso buscavào tallr ez o callunllo da praia, querendo
refrigerar com os muitos ventos da costa, o graJlde calor, cm qu c abra avão seus
ardentes peito .
Caminhavão a pé, em mais victuallla ,que o allar portalil, que le,r3vão dous Indio ,
algum vin.ho, bo Lia l,e ctira, e uma pouca. de farinha d páo, u ual ustento da terra,
repartida pelas molÚuas dos companheiro ; e em mai outra vianda que o peL~e e
carangueiJos, que a diligencia dos ludios en ontrava por aquella praias. " avão de
umas roupetas curtas, para lhes ficarem mais desembaraçado os pa o ; umas e calavinas de couro, como as que trazem os romeiros de S. Tbiago, um bordão nas mãos, e
um Santo Cllristo ao peito i.. mas {lorque o charco pedras, e lodo', por onde precisamente bavião de passar, erao mwtos, con umidos logo no primeiros dia os sapatos.
se virão obrigados a camin bar descalços. Aonde lhe anoitecia, abi era a sua e talagem
sem mais abrigo, ([Ue o que lhes dava o céo, e o sereno, ao qual de ordinario ficavão
expostos, quando não Hnbão arvores, ou mato, aonde armar a rede, usual cama nas
viaçen do Brasil; porque então dormião no chão, em cima da mesma area, em que
mUltas vezes acordavão quasi sepultados pela grallde quantidade, que de uma para
outra parLe levantavão os fortissi mo ventos daq uella costa.. Por estas dilatadas praias,
e areaes immensos , caminhavão ai gres, e go to Os estes servos do Senhor, como se
fossem diverLir-se a uma das quinta dos seu collegio, até chegar por ullimo ao lugar
que tinba. desamparado Martim oares, e aonde o Jndios daqueUe di tTicto linlião
experimentado as maiores sem razões de Pedro CoeUlo.
Aqui topárão a um Jndio principal da nação PoLiguára, chanlado Amanai, que vendo
aos pobres l)1issionarios sem mais armasbque os seus bordões, em mais soldados, nem
comitiva, que os poucos Jndios Tupinam ás e PoLiguáras bseus parentes, que os acompanhavão; pasmado de ver os Padrcs, tão bumildes no ha ito, e tão penitentes no semblante, batendo as palmas, e cheio de alegria, sem Lemor, que o acobardasse, l1em receio
que o reprimisse, entrou a abraça-los; dando-lhes ao seu modo os parabeus da cllegada
ás suas terras, por terem já quem os defendesse do poder, eviolencia dos Brancos (assim
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de Deoa; e caminhárão para suas terras, celebrando tão brutaea triumphos. Tendo já lugar o Padre Luiz Figueira, para sahir do espe.sso mato,

chamão aos Portugueze ) qu não Iazião mai que maJLrala-los, e roubar-lhes a liberdade. Conesponderào o Padre ,com ignae deatrabilidade, agradecido ao bom desejo,
que mostravão, de o (IUererem na sua tena ; porém, que era preci o convocaras seus
vassallos, e o mais p1'ineipa ,disper o pela vizinhança dos lI18to , aonde estavão.retirados, para ([ue todos junto viess m sem o menor 11 to á ua presença, pai além de
lhes traze1'em algull LIa seus paL'eJlte , que no allno antec denle tinhão ido captivos
para Pernambuco, e já se achavão livres nas nos a ald as, lhes queria tambem communicar a cau a, efim da sua villda para aju larem com elle uma paz perpetua, em (rUe
lograriào os maiores frudos do s 11 ioleres e, meio amai efficaz para mover a esles
barbaras. Conlente partio Amanai, a couv car os eu, cOlwida1' o. izinho I, e palhando a alegre noticia da boa chegada dos novo embaixadore , os eu pai AllllllaS
(assim cllamã ao Padre da Companhia), que erão o me mo ,a quem eus avô cbamavão bemf ilore da ua nação, do t mpo ,qu
tiverào com elle o i'iobrega ,Anchiela , e Almeida, primeiro mis ionaJ'io do Bra ii, ante da retirada de le Ind:ios
daquella" para e ta terra. Alenlado com emelllante pratica, acudirão promptos ao
reclamo oe tão agradavei vaze., levado UJ1 da curio idade, outro do novos hos
pede ,de quem por tradição de eus antepas ado tinhão ouvido prodigio o suc. sso ,eos muito trabalho, a que, pelo euIlem, e tinhão a(;riftcado.
Junlos o principae ,com a maior part de eu va al\os, bu cárão aos Padre, dando
a conhecer no embla,nte o llluito, que se alegT[lI'ão COU) a sua vinda' porém logo mudada a. cena, como é co tum entr Ue, entl'ârão a darmo tra (lo seu senti men tO l nas
muita Iagrima , que derramál'ão, para ignilicarem a illjU tiça ,quo tinbão receDido
do Portugueze . neve tido então o Padre Pinto, daquella natural etoquencia, e pericia
dalingua, de que eradotado,querendo-o con olar entre o lermo de zelo o e campa si o, lhes propôz a grande magoa, que receberão o Padre, quando ouberão da semrazõe ,que tinhão experimentado, eda violencia ,que [iuMo padecido,elIeitos todos da
ambição de Pedro Coelllo, e eu equazes; porém, que e tive em d 'cansado , porque
já o seu inju lo procedimento tinha ido bem castlgado, pelo governador do estado, que
não queria, nem el-rei de Portugal, que elle fos em mahratado dos Portugueze ,antes
sim dar-lhes mis Jonario ,que lhe en ina em a fé, o motte sem no caminho docéo,
livrando-o , e defendendo-os da iolencia do branco, a cru m ô havião de servil'
porvontade,e propriaconv niencia, e não por força. Queo passado já não linha remedia,
mas que para o fuI.LU·O, lhe promettião viverem eguros, conlent
e liVTe de todo o
snsto na companhia dos Padres, de fl'lwtando as sua terra com muita paz, e proveito
da suas alma. pela alvação das quae , tinllão elles deixado os en parentes, os seus
collegiosJ. e o seu de can o, tudo alim de lhes darem a nl nder o conhecimellto do verdadeuo ueos, de o in truírem na fé e d o tirarem do poder e captiveiro do diabo,
seu capital inimigo, que lhes não podia fazer bem algWll; ma ante procurava todo o
seu mal, enganando-o', e mettendo-o no caminho àa ]lerdição. Que a alma, que ell
tinhão, e pela qual sentião, efaliavão, não era mortal' 11em acabava, como as 00 brutos;
porque, embora morre se o corpo, a alma empre havia de (lura:r; ou no grande ioga do
mIerno, padecendo os maiorc lorm ntos caSQ"O' ou no (;éo outre muito go tos,
descanso e alegria. Que o p'rlncipal fim, porque efie bu cavão a uas terras era para
os baptisarem, e fazerem lUbo de Deos, e pal'a lhos ensinar· m a viver com muita paz e
união entre si; e os Portuguezes, d quem dalli por diant bavião de receber muilas
convenlencia assim pelo eu 'omm reio, como pelo eu l,rabalho, quevolwllariamente
fizessem, recebendo por elle muitas ferramenta , para o sel'\'iço da suas la ouras,
muitos pannos pa.ra se vestirem, e não andaJ' ln nus, vivendo como a. Iéra do mato,
e com outros muHos iotere ses que o tempo e a e."periencia lh mostmr!a; o qLle t~do,
em nome de el-rel de Portugal, quem'a um senhor muito poderoso, e ,tnll"O do IndlOs,
lhes promettia a todos aquelles, (rUe c[uIzesseJII er filhus do Deo ,e seus vas alio ,
para serem tratados como amigos, e não como escravos, e era o me mo, que já tinMo
experimentado os seus paJ'ente ,po tos em suas liberdades nas nossa aldea de Pernambuco; muito contentes e satisfeitos na companhia dos Padre, como dos me mo
lndios, que com elle vinhao, e podião informar; e que estivessem certos, e não du-
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untando o resto dos Iudios companheiros, que ficárão com vida, se foi ao
, ugar sagradamente horroroso, onde o Padre Pinto, ficou tão santa victima,

vida em que o branco ,qu o cOllll'ario fize em erião gravemenl ca Ligado
pelo goveÍ'nador do e lado, a im como foi Peelro CoeJJlO, e eu companbeiro.
Penetrál'ão lauto, c fizerão tão b m IT ito e 1a praticas no corações daquelle barbaro , que logo 10 mai demora oITer cerão ao Padres, para formarelll a ua aldea , para o que parliITo jfl a lu cal' as uas familia , que esta vITo e condllla pelos
mato, com m do, não xp rimenlassem as me mas violencias pa ada. Consolado o
ferl'oro o mi ionario, com a captura de um Ião [(rande lanço dando lIluitas gra a a
Deo , pelo bom succ o da ua exhorlaçã . venel a boa onlade, com que Lodo trocárão hrevcmenLe os eus matos pela companhia dos Padre, ntroul go com maior
calor a le\"l11tar cruzes, e formar igrrja, e a dividir m rancho a povoação, em que
lodo, JHl alpgria, e no eH trabalho, da\'ão a conhecer a virtude da pod 1'0 a mão de
Deo ,abraçando go tosos o m mo, d que até então fugiã de coufiad s, Fundada já a
aldca, junt do lurrar, aoude tinha estado Martim 'oare (d pois 'e fu.ndárào olllra não
muito distantes da fortaleza, I]ll depois s fabricou r erigi elll villa, qu é a.que hoj
se chama do C ará) entrárà o' Padres a dar aos seu n \opbytos, a primeira' li ões dos
mysterio da no a fé' IIsinando, e fazendo repetir lia i"rcJa a omçõos pelos meninos,
e meninas; e em uiveI' o lempo, cat cbisamlo o pais IlJãis,valeJlllo- e já da plu'a es,
já das compara 'õe mais pcrccptiv i, accOO1modada á iJ) ptic1ã da ua l'udeza, para
assim nl Ihor os aJTeiç03rem a lUJHll i, na ob l'rvancia cu la, l' na inle!ljgencia difaci!. A lullo dal'a providencia a. caridad,
xp rim nIni pericia do v neravel Padre
Franci co Pinto; e quando já o uppàz Ulai in truido na f , e alfeir;oarlos um pouco
mai ao novo modo de vida, l' conhecendo na alJabili(lade e carlullO, com que erao
tratado, o muito que interes avão na companhia dos eu UO\'O mi ionario ,111 s
propàz então oPadre em uma boa bem idéada pratica que Ih fez 11a igreja a preci a
obrigação 'lu linha de bu cal' COlO eu companheiro e os Tupinanibás , que com i~o
leva\'a a Dila, aldt"'a do "Maranhão ~ que ora o fim daquella ua denota; e para cUJo
de cobrimento, râo mandado de pernambuco, a repartir COLO aqueJle Judio a
mesmas luz ,c m que eUe e aclla\'ãojá iUWllinado,. Que o entimenlo d o deixar
era grande, porém, que o preceiLo de ob decer ao seu pai açü (a ilU cllamavào ao
nos o uperiore) era ainda maior, por não poder fi) faltar á ua obrigação, que era
fazer, o que lJle mandavão; ma que lica m de cm alio. porque elles e crev'l'ão a
Pernam.ouco, para lb mandar m mi ionario da Companhia de quem erião tralados com o me mo amor, emquanto nã voHavão do )[aranhão. Que e lembra sem
do que lbe linha eu inado, e vive em como ftlbo ,que haviào de ser, de Deo ,pela
agoa do anlo baptismo, Que nas suas neces idades e p rigo cbama em por Je us,
~Ia.rja Sua (ãi SanU sima, ~e qu I'ião experimentar prompt remedio no seu maior
aperlo, De alguma sorL consolad o deixou a destreza, o onel'oría, com que sabia
fatlar o fervoroso mi sionario, e entre muilas lagrimas o sentimenlos e de pedirão
dos seus Potiguaras; e esLes do eu amanti simos Padr ,100nando lodo a ua beu~
ão, e acompanbando-o ,se não com os pas o ,a. menos com s olllo ,e oracÕes
possuidos já de uma HliaJ , o amol'O a audade,
Postos a caminJlO, os animosos oldado da milicia de Cllri lo, acompanhados sõ de
alguns Tobajáras da erra, e do Tupinambá' do ~1:lranl1ão, e UIll Potiguára, que não
(juiz largar o Padre, continuárão a sua viag 01 alé ol'io ParamiriUl, que pa sál'ào com
muito IrabaUlO obre algumas ca cas de páo' como a serra. lhes ficava para. o centro,
largando as })I'a ias, bu 'cárão o rUlllo di ortão, som mais e trada ou caminbo, que
ac[llclle, c[lle aziãomuilas \'czes á for ';) do sell braço, por e tarem ainda pouco trilhada , e menos eguida', por falta de COIl1I11 rcio, aquelJas terras, Era o t mJlo totalmente
improprio para uma jornada Ião dila.t.ada, por 01' d inverno,e rua i continuas as suas
chuva, obriga lo a irom de ol'diuario molhado, sem nlllila. rOllpá, lIU lIludar, nem
mais abrigo, em crne ser colher, qlLO os lue mo maLas, aonde mlLitas v 'ze ,lIem fogo
[Jodião ler para e enxugarem; vil' ndo m lima cOllLiuua n eessiclac1 , > l)a. anelo de
uns I araolltro ,se não igua ,1Ilaior l,rabaJlJos; que nã.o ticavão sem premio, commulando-11les a. Providencia Divina as faltas do necessario para o corpo -eI11 abLll1dantes
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e olhando para elle, por um pouco mais que attonito , extatico, correndo e
liqu.idando o cOl'açào pelos olhos: já testemunhando a magoa vehemente,

oDsolacôes da alJ1Ja, tão faminta de pad ceI', como aquelle de de can ar, por irem já
muito debü iLado' O' erva de Do, por fa lta d farinJla, de que logo etinllào de emI aracado os lnclios, (losLum ordinario eno'e ell ,por er e ta a primeira carga, de que
e aflivião. O 11 lenlo, que linhão p las praia, com mais al~ullla commodidade, era
peixe, e carangueijos; e agora pelo iJ11 rior da lerra, com Dao pequena fal ta, alguma
caça, que o aconlecinleDlo ofTer cia á boca da quatro arma, que a grande prOl7 idencia
de Jeronymo de Alhuquerqu tinha dado, como pr vendo r este o sell wlico remedia,
em conting ncia Lão ap rtada l DI ocasião 1..0'10 pI' cisa, Ma Bem a grande difficll1dad ,que lia pa 'ag J1l dos !'lO nconLralrão, J1em a grande falta de comer que pa·
decião~ entibi ava o animo, ou enfraquecia a for a r1acllLClle agiganlado campeãe '
luctanuo 'onliml3.menl OUl s perigo, e com a me ma morte, a que e fazião uperiore com a ua con lancia, e ofJrimento, P lo matos a fél'a a que o Jlaturae e
nós cllamamo Ligr ,e p laseampinas a cobra, tãoven nosa que de repente matão,
111 e fazi1io il1lp nelravei o aminhos, por erem d ordinal'io morlaes o eu
encontros; em LUll do luae já tiuba acabado c 111 maior ventlll'a, que a ua
mesma. d graça (pOr morrer lIOS braços do Padl' Pinlo) um Jndio, da ua me ma comitiva,
Avi.t<1daflnalm ntea e1'l'a,forão ubindoo dou'aveutureiro ,ajudado do flldios
pela debilidade da fOI'CAS, e por não poderem já vencer Ainacc i"el a pereza daí; seus
empinados aminho ; aléqu hegárãoporul1imo,enll'eimmen o 1l'aballlos,eperiaos
de vida ao alIo deIJa, mais 11101'10 ,que vivos, (lepois de pa ados 'ete meze da sua partida de P rnambuc . }'OI'1Io esle os primeiros mi ionario, crue pi <\rão e ta serra
que para elles se podia llamar agora tena de Promi ão, as im pela commodida.àes
do n ce sarjo para a \ ida humana, d que tanto areeião como das muita almas que
nelJa. e criavào; e em o mel e 1 i1e, por qu muito u I iravão e le verdadeiros f raelita , FOra já conllel;ida a. Ibiapába p la ua altura e grAndeza, por bati a certa da
observações da nautlea.; porque princlpinndo- e a levant.ar junto ao mar Oceano, "ai
ere cend sempre a l1a emjn n ia mai d inle 1 goa ao centro, de viando- e da
Co ta alé o rio de S, Franci 'COo Daqui vai continuando em wna partes mai' alta, e em
outra mai deprimida, alé fixar na nado orgão do Rio deJaneiro, de donde haquem
diga (porém em fWldamenLo que convença) vai lop:lr com a cordilheira do reino de
Chile, Tem e la s rra. 110 eu principio, ao que par c
i legoa d largo, levantando-se enlre dilatado campo de wna e outra parle os eu lados que ervem de
divi a, como já (li 'emo , ao dou governos, do e tado do Maranhão e Pernambuco,
Da banda em que fica a Co l'a é qua. i inacr.es iv 1, I rque, carIada como a prumo,
parece uma muralha, fabrica da nal.ureza, e imperf irão da art 't1i:o alIa, que a ombra
a memal1m·en.eaomesmosolhostiraavila.Na. sua emiJ1en ia é ella em parle
plana, lendo algumas corLaduras, com o nome de boqueirões, que dão pllssa~em trllne,1
fi colllmunicaçãodos seus naturae . Em un lugares mnis, que outros, é t.rabail10 a a ua
subida, ervindo-lhe as lIIuitas arvores, d que se ve I ,d oe 'ultnr os granlle despenbadeiros ft vi la horrorosos; á serven Lia diaiceis. É a1 na fe 111lLla de Iudo o (p.te nellll
seplanla. tem bellosar s aillda queno invel'llo mai frio: mllilo bom lima, e nevoa.,
como as de POrLl1gal que at·· á sete horll do dia imp dem os raio llo me mo sol; o
que faz serem s dia. mnis pequenos, de lenhando-se a(lu !le Planeia de sua gra21de
nUma, pllra s.e sfljJl1lLar mais cPcJo DII ]Jrofunc1idarle de sen alies. Aind~ qlle nao ()
muito ~ Imndnn t ele agoa lem c 111 ludo, as qu 1n lão m 11111 rio, (Il)~ calJlIlrJo do ~i110
se vai ]Jreci]lilanc1o COU) ~r/]'adalr Iruid na delicio II pl~nicie deseu c1llalad~s c~mpo·'.
São os seus na.1111'ae os ll1ais forte"
I'obu to daqueIle s rlào. Enconlrao·s nella
IllUitosvelho' qu J)·m dao a conhecer, (I11 não étiio ingral~ a na.l,l1reza humana á
l'etiracJ~l vivencla da ,ua emin ncias. Esta rra, Lão agmu;\vel ao s. 11 nat~l'~ ,por
algumas ommodidad s, quen !la pOz o auctor ela Nntureza, e faz .amda,mals ceJebre
pela glorio a e semp"e menlOravel morte do Aposlolieo Pllelr Fl'anCl eo Pllllo: acaban-

de lhe não cabir tão des~jada sorte; já levando com tão devotas lagirmas o
bemdito sangue de seu limado companheiro; já obrigando assim a Deoa

do nella ua fervoro a "ida, Ião cheia de lralnllho • como rica de merecimentos, sobre
cl\a verem o tambem trilullpl1ante o grande Padre Antonio Vieira, quando no fim
d ta pl'im ir, parle tratarmos ria fundação e pecial, e permanente de la populosi ima
aldêa, p lo mis ionario" da CompaJllJia.
Chegando ao alto da erra os no os de c bridore ,maJldárão adiante alguns Tobaj:íras da slIa comiUva, para noticiarem aos I ar nte ,cru erão chegados á ua terraS
o pai A1Juna ,antigo' bemfeitore da ua naç.,10; e l1ão sendo nece sario maior avi o,
corrprão todo jl1lltO a bu ca-Io ; e como os achárão tão dehilitado de força ,o I várão em braços, para uma da trc poplllo a ald a , aonde os alimentárão com as
pobres viandas, que a occa ião, e a n cessidad permittia; porque o pei 'e, desviada a
CosIa mai de \'inle legoa é muito pouco' e a caça, por muito batida , não erão
tantas/ como queria e pedia o grande nwnero de elt haLitante ; boj ,porém com
as mwta' fazeurla àe gado, que a cercào pelo lados. se faz mai farta e abundante.
Tomado já algum alento, cham:'trão os Padres aos principa s, paraque lhes mandas em
ajuntar logo a g nte mai preci a de toda aquellas povoaçõe em ordem a propOr-lhe
o nego io mai imporlant, qlle o~ tinha trazido d Ião longe. a bl!scar na ua terra,
não riqu zas nem regalo ,ma 1m a sua mesma conv 11IenCla ,rematada Iodas
no maior augmento da lia fOJ'luna, se quizessem fazer-se flIhos de um grande e podero o s nhor, que não 6 nesta, enào na oulra vida / lhe podia dar llIuitos bens I
I mito de canso ,e muito cerlas, e empr finn
felicJdade.
Conl nte cOJU tão hons annDJlcios, se ajunloulogo todaaquellamultidãodebarbaros
que, pa mado , do modo e t.rage dos novo hospedes, e d ixavão penetrar muito da
co tumada eloquencia, e ardentes palavra do veneravel e1'l'o d Deo, destro por co 'lttme, e in igne por arte das phra e ,e emelhança mai~ proprias da sua uatural rudeza. Propõz-Ihe a necessidade grande CIU tinhão de se fazerem christãos, para com
a agoa do auto baptismo, e habililarem a receb r o goozo da vida eterna, de que a
immortalidade da ua almas e faria capaz. Qu qUlze em viver, como lllbo d
Deo , e querião experim ntar, não 6 a convenjencia d ta vida, enão tambem o
descansos da eterna. Que a me ma vi ta do céo o convidava com a formo ura de
tantos, tão JJrilhante a tro , aonde podião viver em continuas ai gria ,se se anima' em agora a dei ar a fa lsa cr nça de sua engano as uper t.içõe . Que fugi -em em
vida do diabo, e não qucrião, d pois de morto ,acompanha-lo no centro da terra,
aoude l,ava um fogo muito grande, em que elle com Lodos os s quazes da sua rebeldia, os havia de queimar, e atormenlar eternamente, sem terem jámais quem lbe
acudi e, e podes e tirar do 'eu poder. Que de sem credito ao que lhes dizia; porque,
além de os não enganar, a il11 lhes convinha para ua pn, para eu ocego, e para o
feliz logro dos muitos, e grandes intere es, qll lhes havia resultar da companbia, e
ensino dos seus JlIi sional'ios, e da communicação e comm rcio com os Portuguezes,
sendo todos va allos de el-rei d Portugal; m 110me do qual, e debaixo da ua protecção, lhe prOlnellia muito ben ,pri\'i1egio ,e mercê ,de quem o governador do
eslado era fiel executor; querendo que todo fo sem amigos dos brancos, a quem não
faltaria eom o castigo mais rigoro. o, C[llanelo soubesse, que olTemlião os Inclio com
aJguma força, ou mão tratamenlo. Que primeiro que tudo fize em logo uma igreja,
pal'a nella lhe rn. inarelll os Padres os mJ'stcrio da no. a fé.. e aprenderem as oracões, e no ClútO DiI'ino as adorações, qu e devião dar ao veraadeiro Deos e ao seu
sanlos. Qne fazen(lo-o a im, seri1io os mais aforlnnados, não 6 ne ta, mas tambem
na oull'a vida, qlle por e1' etema, nuncajámai havia d ;lcabar.
É inexplicavcl o g-o to com (jne e ta pra.tica do Apostolico Padr I?ranci co Pinto,
I' ndell
' oraçõ s dacrucllcs JJlll'hal'Os , apostados já a obedecerem aos Padres) sem o
lninimo harbarismo da ua vontade' e por i o, com a maior rliligencia e actividade
po ivel, entrárào logo a I vantar urna formosa igreja, em uma das tre povoaçôe ,que o
j)adrc nomeou, aonde e ajuntassem a ouvir todos os dias os documentos da nova lei,
que qllerião abraçai'; com condição, porém, que lhes não faltasse a boa companhia de
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que mui belJignamente lhe concedes.c tamanha forlunn, que u pois reio

tll bons Parire, e de lãu caritativos. e cuidadoso mi ssionarios, para cuja assislencia
1izerfto larnlH'1ll por dirrcção do" Padrc' unHl casa. CJlIl' f'cha va I'm qundru cum a mesma
i~rt'ja, id " propria d-e uma pobre soure rl'li~i,"a \henda. Acahada a obra qne b III
podia chamar-se gro~. cira (lU obra II1'nla, [)PIa falia dc ill(lll:lriil dos seu: obreiro.,
)1\~iSliriio todos qllolitlianam nlc na insllll('<;iin <los Illy,;lcrios ela lIossa fll , lIãu so os
IlIllllinos, C Illl'ninas, .enão 1;\1111)1:'111 os atlnll!}'; tlim ~1'i1/1l"~ ICl'\'or <los Illt', Ir"\Js, e COIll
niiv Illt'nor rOlllelllalTIl:lllo llus úi.'cipnhll;. .\l'~l.'s '''III", l'xel'cicios,e IIlll\'a \ eis crllpn'gu '
Bilstilruu os I>on, nWsllcs cinco m'zes: adianlilda Illni Il a<JncllJ chrblanclad , a iUlpul,us di' ua cou';lancia, c do incansi',\'el zl'lu de spu t'sp:rilO. e p:lIccpntlo-lhe: j;i leUlpc.
de CUlllinuar a jornada, c cl'scubrilllelllO do :\I<lranltão, CplP ela u d .tina lo l'Iorle da
,'ua principal uerrolól, lhe parcceu o PaUle Pinto ~cr llIuito 1H'I',',sario, li mar.. que tudo
JlI'I'ci~o em III'dem ii (lOU~el "lição, c
tnbelecimenlu daquella já fUlldadél, e reúuzidll
mi. são, padflcar primeiro alg-lllnas naçõc' uar haras tle Tapuyas, quc se acllilvão dispcr'!>or pelo conlornos dilquclla ,crra, cuja 'izillllaut:a não dei).a\'a de ser perigo. a nus
enconho dd sua fereza; para abranda-IiI llrclelldiil o \cue a\'el Padre 'er o lucdianeiro
'enlrc os u.esmos Tapu~as, c o. Tobajáras, seus I éophilOS. nos premio', que leva"a, e
com que já linha brindado a pouco eu lo O' >cu no\'os all1êauo:, rC,t:1 Iou tambem
't1guns, com que pudes e ol)rigar os vizinho<, qu rcntlo, por meio tias dadhas quebrilnlar a dureza daquellas animàdas penhas. :::iortio a id~a o elfdlo dl's 'judo, porque,
,Illrahitlas as nações das suaves nOlicias, que rc:'cbião pelos embaixadorl's tio dcsillte~·cssc. e exemplill' 'i<1a de tão santos "arões, lev.ilão depoi na Iibcruadc, c carinho,
com quc erão por elle' lractadus, l)I'nhore e IlOS da SI a maior felicidade, dl'baixo da
prolecção e atuparo dc IãO iusigne' bemfl'ilorcs. 1"altalão ainda os Tacarijus, naçãu
.'nlre todas a l1Iabbarham,c por bso du Vl'lleravcll'adrc ii mai. appctccida,para uuil'crsaL
'Coneordia d lodo aqnel\e di.tri ·LO. l\' ('sl\'s expedio cmoaixadol'es com um uvullacl .
flllsto qne menos precioso dunali\ o, e cumo tarda se com a resposla, se puzerãu ii catninho para o. cu appelecid l\lal'anilão, acompanlJados dos Tupinalllbás. seus ualllraes.
e de alguns Touajáras, e i>oliguitras (qnc pGr 10'10' !lã., fifi sa"ão <tc u-'z) mas cheio..;
de saudarl s dos :eus 11 •ophilO que do prcci. o via lí.:o.p1rd nma riagl!1O Ião jlrulongauiI,
Com dou dias dc jornada os bu ciÍrão O' Tacarijlis. que eSlil'crão tão louge de se
lIarem por OJrigados do mcsmo prcsentc, qne sliulillãu, que da Uil mcsma ambiçãu
fJzerilo uegr.io para a mais execramla aleil'o~ia dp~e.iaudu lI'rcm- e jj ~cnhores du:!
111l1ílas drol;i1.', que snppnnhão (razer cOlIIsigo os po/)res, e inuocen!cs missiona rios.
A prillloira lIcção da sua barbaridade foi lllalar aos I'IlIIMixadurc', faltandu ao direito
das gelltes, qU('111 de gente scí linha o nOllle. e da rêra mais crucl a coudiç:io, Dal~uclles
só ,I UIII r'l'rdooll a hua erudltalit', porqne lhe pude: e sel'\'ir de guia a lugar dOi mais
eOlllpanhciros, Armadns em gnerra, e instigado' do diallO, cillllilll/;,rão h('~uro 1I11
dcscuido, c nenhnm pr paro daquclla pI'qu na lropa de ~oluados d' CLtri. lfl. a qnem
naqnellc dia tocou as i11'\'oraclas a brala [crez I daqnclles brutus raciona u, Oll homens
sel11 razão, cnjos gulpl:'s, ao romper tio dia primeiro, foruo sentidos, que a Sl:a c1ll'!!ada,
110 I 'mpo em que eslava pam dizer mb a o vellcrard ser\'o de Oe05, quc principiJudu
-sacprdoll', \'cioa aca lar cruenta victimil, junto ao altar do sílcrilicio.
Já ao lempo, que linhão desr.anegado a sua fuda IlO~ {ndio',~que o acompanha\'iio,
·tinha o Padrc Pinlo OIl\ido os primeiros unos (que S10 eulre l' te. inlicis o' ~i:;nat's
mais cel'l 5 do rompimento da guerra), c lar~ando os paramentos tia mi 'sa, CJlll' c:la\a
fomando, sahio ancioso a acudir aos compilnheiros, qu se ilnl!,nào dcfcndl'ndo da
'Crueldade dos TapnYils, a cujos golpes jií linhão cahido mortos duns dos seus, qn d.'stemidalllante se lillhão oppo 'lO, com mais valor quc fortuna, ás. ua' llrlllas, o que I('nft()
os oulros largárão o campo (ficando só lrcs tlu' mais animosos). e se rplirár.io para
ondp. sla\'a resando no scu bl'cI'iario
Padre J.uiz i"i;;lll'il'ií, a quem foi pI'CC1-0, iI
.requerimcnlo do mesmos, escolldl'r-se nos malos, ·tlll'e~1l1' LOdo ií PrOl itlcllcia Divina)
que poupava para maior s Clllpn'za' do seu 5"1'\ iço aqnel\a prl'ciosa \ iti ii , qll'~ hil\ ia
lallt;ar dl'pois os primeiros fundamentos II esla missão, Iiealldo tOIll o lCll;)lli~ dc
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ler nu barra do Grão-Pará. La "ado e limpo os despojos da morte, metlêrãd

sen 1'~c1arp.cido fUllr!ndor, posto qne por en tão não sentisse o elTeito desejado, como
,"cremos. Nãu restava outro n campo da batalha. qu o fervoroso confps, 01' de Chrislo,
(' tirando da mesma fraqul'za forças, entrou a ahrandar com a doçura d suas pólavras,
tão poderosas em mover, os Potignúras do C ará, e os Tobajára da SeITa, a acrimonia
e azedume daqucll\'~ ,mimos obstiuado, e cé:;os da sua propria amhição, até cahir,
('OIllO cordl'iro innocenle nas cruei mãos daquelles famintos lobos, que não se dérã()
por salisfejlo~. emquanto não \irãO derramado seu sangue á força, e tyrannia de um
grande golpe de pilo de jucá (que quer di7.cr pão de malar), com que cruelmente lhe
ahrirão a cab\'ça, c lirárâo a lida, seudo preciso tão larga porta para por ella sabir uma
tão gl'ancte alma,-c aqllcll~ mais que agigantado e pirilo ir a gozar,com() piamente SlIp·
pomos, com a Jaurcola de liio illuslre morle, o mercddo preulio de seus aposlOlicos
trahalhos. aos 1.1. clll ,Janeiro ele 1608, dia sempre mplUoraveluos auoae~ do ~laranhllO;
que:ó de tão santa provincia, como a cio Brasil, pOlll:ria recph r a 11m tiio graode missillnario. o I ellcral't~1 Padre.. Francisco Pinlo, que COIU os 'u mesmo ~anfTUl' re~ou a
terra, d'''lIdc se lIavião colll<'r depois tão abnndantrs. e innnmeral'pis fruclo . nilosa,
l' afortnnacla mis àn, com 1I111 filho tio H'nlllros I i'\ão sr ailri'á em b cas a 1I'I'I'a. em
qUI: morreu (que havia SI'I' distrirlO I' Capilania d ~taranhão) para por elias fallar
SI'II sangnp. pcdindo, COl1l0 o de I\bel, a I1ros \'ingança, (' ao Céo josliça; ma, antes
lalHas golas rlt'rnunadas, sr converl rão em ontras tantas Iingu,\s, damando em altas
1'01."': ~!andai, SI'oltor, ohr 'iros para esta VOo sa l~o desamparada, corno grandio~a
spi\ra. ('ma circumslancia fl'z ainda mui' lIolal'el a morte de~t' e, cJare 'id() I'arã(), que
bem dá a COllltrcer a pSlimuç50 graude, que os lndios fuzião de sua prccio~a vida: porque. empenhados a drrl'lllle·lo tres da' Irl's lIilÇÕl'S, cm cujo ;erviço tillha sallido de
Pl:rnillllbnco. o fel'! oroso missionado, IOdos f, 1'50 mortos. e dt!rão não pNlueno lesteUlImllo da sua lealdade,ofIrrp.cendo-se como prirnicias '~l nome dos .eus nocionaes
jlllllO aO mesmo corpo, que lIavia sirlo allar de nma allua lfIo santa e de 11111 espirit()
Ião I iI'l 110'1). O primeiro, eball1ado P,~dro, l'ra da llaçllo POliguâra, da, ald~as de I'crua mbuco, (Jlle não q1ôerendu dl'ixar aO'seu Padrc na jornada, o tfuiz agora acomponLJal'
e d,.fclld"I' 1'"lorosamente á CUS la de mnilas e Illortaes feridas. O spgllndo se chamava
Anlollio,de nação TupinJmbã.qne servindo pmqnanlo \'ivo de rodclla ao mesm() Padre,
r 'cchenrlo ~f'te [len Iranll'S ferielôls, callio finall1'lillllP morto aos seus pés, deixando hem
\ iugada a sua 1Il0rL '. qlle h'\TI podia servil' de illl'eja ao mesmo valor, e de exemplo li.
mesma vllleuliu. Ú ll'rc:eiro, de nação Tobajúra nomeado então com o appellido de
l~uaçal1lirim (qne qUI'r dizrr agua pouco qupnle), o Qual, incendido em colera de vêr
;lll SI'U missi()uario morltJ, dizendo em allas \'07.CS: Não quero viver morrendo o meu
Padre; inveslio animosamente eOlll os aggressores, e passado pelos p'olilos com uma
Sl'lIa, acabou COIll us mais a vida, merecedora sem dovida de maior duração, e elerna
lnlll1loria.
Ilcsta sorte.e COIll mone tão gloriosa, veio a acabar o veuera vel Padl'c Francisco Pinl()
('0111 cinco Indios ,la ;na comiliva, ÚS lllâCIS sacrilegas ele de, homanos e ferozes homiciuu~,<!ul' huscando logo a pobre casa,eI'onde linha sahido o Padre,não perdoúrâ() a nada,
ql\e ptlrl~ssc s~l'I'ir de pasto fi suain:a':iarel cohiça; e como o sen intento nao era ou,,'o,quP. malar por inducção diabolica,ao virluoso OlissiOl1ario,e aproveitar·se do nlUil()
Ilu'.ll'n~anO~amenle imaginavão .'m 'eo poder, se relirárllo ufanos com a victoria, fa7,puclu publira o~lenlação elo despujo, nas poncas alfaias da pobrpza dos Padres, e nas
\'l'.'lll' siI(enlo1aes, e mais inslrUlllllntos do altar p()rlaLil, que sacrilegamente roubár&o.
Passado algull1 tempo,e elesembaraçado já o campo dos inimigos,sabio o Padre Figueira
do maio. COIl1 cillCO Indios, que ainda restavão, e buscando ao venera vI'I cadavCl', o
achou todo banharlo ell1 saogup,da mortal fl'rida, com que lhe ahrirã() a cabeça, e despl'daçãrâo o qlleixo,da orelha alé a ponla da barba. E' inexplicavpl o senlimenlO, qne o
bom Padre Figueira leve, quando \'io o cada ver de seu amantissimo companheiro, com
o quaJ abraçado derramou muilas, e inconsolaveis Jagrimas, não só pela companhia,
(lUC nclJe penlia, seuilo lambem) porque ria frustrados os dcsignios
descobrimento
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do IIlaranhnooe tolalll1p.nle perdiclas as esperanças da conversão de lantas, e lãu desamparadas almJ o; r porque lhe falta\àO os Uleios de cl)lllinuar lão santa' glorio ii 'lmpreza, se re.ohcu a relrocN\er a \iagelll; e mellendo do melhor modo que pude ao d..fuUIO
l'adre rm uma rede, sc põz a camiliho, e foi epullar na raiz da :erra do Ib~'apitlJa,
querendo lhe sen'isse eSla de p.lel'adu lI1ansoléo, Já que lhe linha scnido dI' lhruulI li
Ima ardenlp. caridade, IIwndando primeiro faz r uma (Oa a, aonde deixou enlerrado ê'O
,0cuHal'rll'adre,r IC\"i1nlar uma crnz no mesmo IlIgar,para i~nal cc rio de um filO riclI,
aobre cstimavel deposito. O pIJo com que o matárão, e tinlo ainda em angue. deilárào
ó1quelles barbaro juuto do corpo (costume entre elles ficarem com o mesmo os iu<trumentos da sua morte), o levou comsigo o Padre Figu ira para o collegio da lluhia, aonde nn
anilo de 1624, em que os l10lllllldezes tom[lI'ilo a cidllde, se perdeu com as mais reliquills.
(Iue nelle se conserva\fio em deposito. Enterrado o virtuoso conre"sor de Chrislo, se rctiruu
o Padre pam a erra,edesta para PernlllJ1hn('o,ern o qUlll o tlei~aremos,para li seu tempo ()
acompanharmos até 1I0 JUaranhüo,e de Portugal alO ii co ta do Par[" em que ex rJerimcntou.
seuão a mesma, mais barbara, c deshumana mone. O ludios Tobajilras da • erra, depois
de sabercm da cruel morte de cu lInHl.ntis"imo missionario, 1'01'50 tuntas as lngrimas, que
derrarnárüo, que uào podendo admiLtir cun<olação á sua magQ,1, ~elU primciro I'illgnrem
aquella vidll, dc (lUelll linhno recebido exclllplos de santo, c aS'istencia de pui. lIrmlldos
lodos de guena, e relOc lido de seu ualural I"alor, com que se razião os Illllis tClnidos de
todo aquelle scrlüo, buscürüo 110 0Tllcarijüs,lIu SU:I pl'opria allê:l, e dando-lhe nlllllpcrlado cerco,anles do rompeI' a 1I1va, locilriio a decolar c'om tanla furia, que sem ra1er distincç<1o de gl'and 's fi pequenos. e de iunoceul >fi culpados, rnatilrito alada aquulll nac,;o,
sem ficar um SÓo que pud 's 1'1Izer lem rado o seu nome, ou ao menos com a sun lurnhrauça, el'vir seu ca Ligo fi postsritlade de excmploo
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E', c será sempre,scnshoel a fnlta de a\""urna noticias, sobre as vidas, e acç-cs tlns illnstres I'arões, com que se fez maior. que seu rn mo nome,totla ~ ta gloriosa rice-prol'inciu.
cujos Jervoroso missionarios,cuidár;lo mais em obrar, que em CSI'I'U\'er o lTIuilO que (,ura"
"lio, e villo obrar aos outros, e nos deÍl.ilrJo uma eterna slludad ,na memoria de <IlgUII: de
seus insignes facto',e aposLOlícas empreza ; por esta cau-a direiclD pouco,quanto bll~lc pllrJ
se inferir o rnuito,qurobrarill na I"ida este fcn'oroso e ,'erdadciralllcnlC aposlolico llIi:sionario. Foi natural dll Ilha de Santa Maria (outro tlizern, que da Terceira), ülho de puis
Jlobres, cum os quue se embarcou para o Brasil. na tenra id:ldc de m4'nino. Tc\e sua primeira crill~ào na cidade de Olinda, em }lel'll:lInuuco, de dQnde pus,l\lldo para a Bahiil,
enlrou na Companhia deJesus no anno de 15GB.tendo oe idildc c!ezllsele anno ; r no collc~io
da me.ml cidilde,merereu sempre lima conhecida opiniãO de l'irLllde. Yil'eu cincoenta e seis
IInnos, trinta e nOVl' du quae o na COll1pllnhi:l, qlJe quasi LOdns cmpre:;;ou na couver.ào das
alrnus tios lodios do Brasil; porqnC.lI·abados os estudos, d onleu,ldo de sucerd lte, se dedi"
cou ao ministerio aposloli'o das missões, com tul fervor, e conslill1cia de e pidto, que neLlas veio por ultimo a acabar .tão antll viria. Ao principio foi missiona rio das nldca já
convertidas, e estabelecidas entreaquellas christandades; porénl, não cllbendo s'u graDde
zelo em urna Ó pOl"oação. fez muitas entr:\(las aos serlões, e nelbs red uzio iunullleral eis
Gcntios, entregues só ii lei da natureza.ellos burbaro" co tumes da ua natural brulalídatleo
Cinco forão as entrada com a quaes tirou do omatos a muitos lntlios, e fundou grandes
aldêas, augmentllndo ao me mo tempo da i""reja o ~fiIho , e da nos'a sanla fti os triumphos.
Era talo solfrimento, rom que se hal ia nu maiores trau:t1hos, que apezar dll me ma
sensibilidadu, de todo Lriulllphava u sua pal'i 'ncia. Foi lambem succcdido nu suas C0101(Iuistas o~pirituaes, e apo'loolicas mi.sóes,que nuncu jflll1ais deixou de corresponder a seúm
ao beneli'io da cultura, e ao incan a,"1 de Icln do operario; cffeito da sua 1Ilta contemplaç~~o, na qual primeiramente COIl1 Deos, e depois ('om os bomens.traclaya os ncgocius
mais arduos, e as reduC(ões mllis diffit:eis, , '11111'01 o peri""o o intimidilrúo, nem a falla do
Jlccessario. nem a nece <idalle do prec-iso lhe lIharilrão o animn, ou 1I1'ou,lrdilrúo o l'spirito ;
sendo humilde por virtude, foi pl'llllellle por c'ludn. l' nlTaycl. e c,lritalil"o por lIaturezu.
cspeciallllclIlccom O ]lIllilJ>, 1'011I
qllae, lillhll UIJHI l-o e"pccinl,c adlllir;l\"lgr;l~a qllC,
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ólpezar da sua mesma dureza, c barlJaric1ade,lbcs rouhava os corações. e al1ralJia as vontades,conduziOllo muito panl .la desu adn cone pondencia a grande inlelligcncia da lin"ua
dos naturae-. em que era perili simo. e Das uas praticas o m'ris eloquelll.c. pela deslrqm
nas pbra es, e flCla natura Iidade das scmelhan\ol•• Á sua ,'ida era uma continua mortHi('ação, como se vive se morto a tudo aquillo, que se pudesse chamar commodidade. frddo s6
lia a si.tenei;[ da Dil'ind Pl"O\'idencia, ao mesmo tempo que nenhulD caso lazia das disposilÇt.r,5 humanas. Foi rara a sua f.:., e por isso ('~traordinario o seu zelo na salvaçilo das
;;lImas, e redur~ão do gentili mo; prova grande, de que sendo o amor do pro imo tão
~inglllar, era maior o amor,que Linha a Deos, Foi e:lemplar de mi 'iouarios. imagem viva
(,Ie vir1udrs. llurn relralo animado du mesma eElilicaçiIo religio a. Foi emfim todo de Dca
na I'id'u, e por isw todo seu ua Ulorle que, pl.'lo glorioso remate com que acubou, bem deu
a enlender era erec!"om do immarcesdvel diadema da jll Liça. com a qual o Justo Juiz•
.-or60u no fim do sellS dias o at',endivel. e elevado do seu merecimento. Àlorreu conqllis1ador, porque I'iveu ('ouquistando. Jllorrou triumphando, porquo viveu "Cncendo. Derramou o sangue na batalha, ôlollde alcançou a victoria; ficou senhor do campo para.alc1m da
morle, o sei' tambem de loda aquella couqui la. que tanto havia avulwr para o futuro,à
"isla dos sel'viços de um t30 grande soldado, e de um tão l"en'or050 ap05tolo; ba tando o
dar principio ao descobrimenlo, e o SOl' nomeado primeiro mis5ionario do J\Iaruuh.io.
1\al'3 á sombra rlc seus fervorosos exerllplos.contar a nossa vice-provincia tantos vurõC$
1dosos, que a illustrilriio, c for30 instrumentos vivos da sua prodigiosll fundaÇ1iO, e de
.l\ell, avultados allgmcnlos, que nilo seriu tilo lamosa. se o nua contasse por primeiro ma.rl~' r,nelll o ,pu pl'Ogres'o tào grandr, fi II'~ pudesse exceder seu mesmo nome.
J'Cfio qlli~ D(lOS''1ue um tão grande mi sionario tivesse outro fim, que acabar na emprC7.l1
(]a salvaçãO rI!)S Gentios. Assim o revelou Deos.ao grande thaumaturgo do Brasil. o veneravrl Padre Josli dpÁnchillta. sendo provincial desta pruvincia; porque adoeccnrlo o Padre
J'hlLO no rollci'io lIa Bahia.no anno do 1082, com doençn gral'issimu, sem esperanças algumas de vid:l; aO tempo. que se lhe acabava de administrar o santo Sacramento da unção.
entrou o venera rei l'ad re Ánll1ietn a vi ita-Io, e lhe deli um grnnrle a hraço, nüo de dcspe~
dida para a eternidade. mns sim de seguro certo parôl mais se dilalnr a sua vida. E para
que ôI esperan('" do subdito se ajustasse com a f\ do IJrelado, III disse entilo, por formaes
palavras :-;\lt'u P"drePinlo! Vo 5a Revllla. queria ir-se ao C~o {IS miJos l'lI'ildas~ Poi n~o
l,a rle 5er "5sim ! '-onga libi restaL uFa! Tem muito ainda flue passar. c padCl'er primeiro;
nao h" de morrer morte [;ia dr cansa<!ôI; antes del!a. ha de ter muitos trablllhos; !la d,c
f,I7er muitos scn'iros a D os, c sa Ivar muita almas J LCl'ant - (' já Vossa Rev., e vã dar ao
e6ro "ra~a 11(1 allliS"imo Silcraml'nto, que ,I qu m lh~ concedeu essa sau ll'. E I'oltan<!óse pôlra o i rmlÍo cnJ'cr'lllei rO,lhe fi is: Dcl-Ihe o 5('11 \'estido. e não torne mais c·te Padre â
,'nil'rmllria.-O mesmo foi ôlcabur o venerareI Pnrlre dc fHlIar,que ôlchave repentinamenle'
~110 o ""dr Pinlo. Vc:'lio-se, e fui dar 3raças ao córo. e IlÓO 10rnOll m:lÍs a udocccr alé o
clin da . Uil gloriosn morte. pas,allos uiio menos qUI: vil/le c seis ;lIml)s: e qunsi toda estõl
~ rie dClIClllpO, ~astou no rl'ducrão. c ensillo dc sru< ,1mado fllllios, sem que o cuidado dn
nlheia, o filc»e esqueccr d" allll(lio propriil: ;ru,lallllo todos os dias, a!t'm dI.' outros
exercidos espirilul!PS, quatro hora' de oraçilo melltal,c'omo te.tilirou 11m P1ldre.que foi mui-los o1llno seu companheiro na ôlld~a do ],spirito Santo: aprendendo em liio divina C5r.ola,0
'nnto ctrrcicio lias virtudes, com que ricôlmente.e adornava aquella bemditôl alma, Entre
{'sla"f'arci só partifular men~flo da \'irtude da ca:Lidade, pelo gl'bo horoil'o,em quo a couscnou este anjo cm came,no meio de lanl,o laços. sem callir; junto a Lanto logo,5elll e
fJ uei ma 1', e enlre laulas OCcilsiões,. em se perder. Paremo' :Iq ui para maior fé a certidão do
l'ad re Sebu liiio Vaz. pa ra pro\'a do modo,colJl que procurou con er\'1lr sua ôlngelica I pureza ..
(( Eu o Paúre f1clJilsliiio Yal,da Companhia de Jesu~, reitor docollegio desta cidade do
Salvador. BallÍii de Todos 05 Santos. C 'rtif1ro, qlle sendo ministro destc collcgio no anno.
(ii' ,16Hi,U1e ('nntou (, Pallro l>cdro Leitiio,du nMSil Companhia. flue sendo clle bupcrior da
il ueôl de SilOl!) A.ntonio, I.' i> Pudre l'rallcisco Pinto da .tldca. do E pirilo Sunto, amhos no
III,lri('lll da Jlahia. esle lhe escrevêra unlil ('ôlrlôl, pctlilldo-Ihe com todo o e!Jc'urecimentô.,
fJ '10 sc: iiyi:ln s" "(1m clle, pórtJlIe tinha Uni IIcgoc:io de muila illlportancia.que tructar com
~lla rellll'enl·j;l. l.' CSI:II';1 impo sibiliLildo 1\111"11 poder saJlÍr róra de c'afll,e o que queria trilc'I1I' c'om f?llr, nlio N'I paril pappl: c urnc tentou o dilo p;rdrc Pedro Leililo. flue Icnuo ii
1".. ri .. <ln Pal!rp f'nlnl'isro Pinlo, 10)l'fl ~e pUleI';) ii cUlllillh" ('om Cll rompallheiro, c que
f'hq;illlllo a ald \a uo l'adre ,e n cltcru 1'0111 t1lc no cubiculo, J:O qual lhe db,c ti rJZlIo dc o
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com este epitapl1io, e outras inscripções, e letflls, pelos lados do tomu ln,
qnc uma musa daquelles montes, ainda que bcrn silvestre, mui devota
formou. Ficou na testa do tumulo o epitaphio, nestes lermos:
]Jfonta sub e:xcelso (septcm lugete Triones)
Hir, jacel eximiwn, qllod capit alta, caput
Pa litum [alies, minguam gllod norerat 1dhts
Parte" qllam Cltrisli crucis ct imperi1'j
DIu/ti plici J1ercussam Iigno, COnSll'uxit ad ungtlem
lIIltltiplicem cntcem; crux guia nulla satis,
QUC/ln bane 7Jinxisli ivens, nwn'ansque CnLOl'e
IIeu! C/Lristum,Pinto! discc 'Giator, aúi.

E na parle opposla á tesla do tumulo, a inscripção seguinte :
Grande capul, cranillln. pectusglla, ct lumúw mentulll
Sunt Francisce libi: grandia quanta gertml.
l\ am capul in'viswn capit,ac agit ad jfal'anhonem
C071cipit al peclus, gltoet probat ipsa parl1ts.
Nem pc ca pld, lJecttt'g ue .gerit rohil que UlO1:etqlle
/l oc evangelium semilla lucis agcns!
DÍ/;i~um caput cl crancul1l mentlllll'luc, ravulsa
Lwnilla quid? Lux ae integritas !,ueras !
Ficou cm um lado Ll0 tumlllo,por symbolo,uma mão com uma lingua circulündo um ofllç50.com estlls letrns: Pulcltra ,"on 'onanlia eru01'is c01'd i.~ ~t
opcris:c rorn OUlr(15 dos oraculos dosCaldeo IIarmoniant (acta.. E no ou Iro
Jii_du um gros n e lilrO'o lenlJo.tran~ado com aqnellas letras da outr:.JSJbilla,
1 atiei/lando da glorioS1t cru:: em que CAri lo, nossa verdado,e nossa lu;.;,
111 or /"1:11.

Eutre os mais púos duros, largos c comprido:::, com que os barbaras
mandal'chomar.porque l13via alguns meze ,qU" o 1110le!'la\'a uma lenloç' o da carne;e poslo
que tiuha usado de I'arias nsparezas. devo -les, e penitencia, comludo parare, que nJ:lis se
ilccendia, do (Iue se mitiaova aquella tenlll\'üo. at". que se vio forçado a usar (I,: outro
remedio mais aspero, lomnndo uma eandea, e queimando com ella ii mesmo 'a me. parll
"pngar com Hill rogo.Ololl'o rogOje o fez cm t.tl forma,que me disse o Padrl' l.cilito,que linh.t
a parle queimndill'Ul ullla bra a Yi\'1I,de lal sorle, que ljrára pa mndo,aindn que por outra
parle se não eS(l(!lIlánl, porque sahia,que o Padre Franci co Pinlo, era reli~ioso de muita
"irlude, de quel11 sempre se tel'e um grande ronceilo: muilo zelo das sohaçoe dos [ndio',
e esle leio foi caUSll dn glorio. li fIlorle. qu teve,indo dnr principio â mis'üo do:;\Iar:mhilO
a prc!gar, e converler aquella gentilidade á ré catholica, caules de lil chegar foi morlo pelos
Tapu~·n5. E como o dilo Podre Pedro Leilão sahi'I, que '11 lillha I'IIz1l0 de parentc.<co por
consnn<>uinidnde com o l'adre Ifl'(lOCisco Pintoj lendo urredido nesle Icmpo a ua "loriosa
morle, rue conloll o referido caso. e disse mlli~, lJue ('slil'cra COIII o Padre algulls dias
applicóllldo-lhe nlgumas T1u'sillh:l', com que ,lIrou no corpo, c lamhem na alma, flCilndo
lil're d:llJllclla l(·lIta\~('. 1IlI: que mereceu a 1001'1,' glorillsll, qu muilo anles prophelisou o
"cIJeróll'ell'lldreJ sé IlchieWi e pac me ser pedida ('-ta cerlid;1O,n pa 'i de millha lelra,e
sjan.tl, I',,~ o o rererido na \'erdade, e o affirmo ill '!Iel'oo sClf'erllo i..
CoUcgio da llahia, aos S de Agoslo de 1lj59,-O Padl'e Sebastião Va;;.»
t'as'adns al!runs allnos, lrasladarão os lndios de JIlg1laribe para ullla dns uas ald~as,os
osso. do ren '('alell'adre flor lirludc do' quac.' oblou Dcos eJJlt'e clks algum prodigio-.

.tl2 matéirão o Paore Prnncisco Pinto, achol1 nm mais ti'nelo do seu sAogue
o Padre Luiz Figueira, que foi o com quo lhe Í1zerlio a cabeça em peda~o ,
e o leyou ao coJlegio da Bania; o qual. como reliqu ia do ma rtyr, elltre
as mais reliquias do seu snlltllario, se gnardGu com muita venenll;<io, até o
anilo de 162'~, em que os Hollandezes fizeriio estrago na' SAntas relíquias,
que poderão haver naquella rnetropole uo e~tado do Brasil.
J>OYOÃO

os

FRA~CEZES A ILHA

no

MARAXHÃQ.

Para seguirmos n5 noticias, com a regnlnriclade dos tempos. nos serviremos do que refere a Chronira manuscrípta do Padre José ue 1\Iorne,.
redigida em 175!J. que temos á vista. e como trabalho feito, e autuorisado,
aqui o copiamus.
Em tempo que governava o reino de rran~a el-rei Christianissim •
Henrique. o grande, pirateava pala cosIa du Brasil nirault capitiio fnlllcez,
o qual, ou levado tia violencia dos ventos, ou obrigauo do impetuD o tias.
llguas, avistou a barra do Maranhão, com melhor fortuna. que ell primeiros uescohridores. Mandou observar a entrada, e COllvidatlo du cummoc1iuade do sUl'gic1011ro, c do élbrigndo da lerra, que para dentro de uma
ponta grande de arÓa lhe ficava; como prntico,nas convenirncin daquelles
portos. achou no da ilha,que lhe ficava maio ao interior da dila barra, um
lugar muito acommodlldo plIl:a élS SlJas aguadas,collccrlos das embarcações,
c abulldancia do peixe. para o pre(;iso provimE'nto dllS suns nlÍos. Dando
fundo. se agradou do sitio, e informado (confusamente por falta de lingua-)
dos naturaes, que eriio os Indios 'fupinambás, da bondade das terras, determinou possar-se éÍ Fran~a a vêr, se com o novo r1escohrimento mudav/\
de forluna, cum menos risr:os, e mnis secruros. e avultados lucros. LeVlI\'ll
entre os da sua equipagem um ca\'albeiro do condado de Torma, 1lI0~0
11 quem estimulava o brio para ncJianlar entre os perigos dn vida de pirata
llCC;ÕCS de valor, e bizarrias de soldado, coamava ·se Carlos de Dev:lll x,
de vivo engenho, e singular arrrado, COIII O qual se foz em breve tempo
não ponco cslimado daquelles natunlC . A este, deixou Uifault naquella
ilha com alguns mais da slla comitiva, para <lue com a sUllvidade do
genio, a quem via já inclinados os TlIpinambãs, os obrigasse niio só á
manutenc;,io da sun pessoa, senito lambem ii seguran~a daqu lIe porto, na
volla que fizes e, a Iraetar dos allO'mentos lbqllella conquista. Prornetteu
reparlir COm elles do muito que ia buscar á Franl:a, e que o esperassom
sem duyida, pois o mesmo seria vê-lo outra vez nas uas torras, que abrirlhes ii fortuna a porla a05 seus maiores interesse:>. Dllspedido dos compa)Ibeiros, lnJ'gou velas ao vellto, que foi o mesmo que larga-Ias ao seu
esquecimento, para se nfio lembrar da volta; ou porque os ares de ii'r;Il'l~a
o fizerão tolalmenle esquecer do clima do Jllarauui"lo, ou porque no mar,
com al11hi~ão de ajuntar mais algum cabedal, acabaria talvez a vida n.o
anlígo excr~jcio <.le piralll. Entrou logo Cm'los de Devaux, a aprender a
liugU8 tlus naluracs, o a fuzor-so lão amavol pela doeilidade do seu traclo>
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ganhou a lodos os corações, para os orrerecer o ~cu rei, a quem pro 1
mcttiiio aquelles barbaros obedecer, deixamlo formar nas suas terras uma
eolnnia, em que pudessem aprenrler,com as luzes <.Ia fá,o modo politico de
uma nação tcio culta como a França. Impaciente Carlos com a tardança
de Llirault. buscou meios úe passar com os companheiros a dar parte a seu
soberano, do que linha notado, e averiguado naquella ilha, sendo a sua
pessoa a melhor prova, dos muitos interesses, que a terra prometlia á
coroa de França; para onrlG se partia em uma pequena embarcação, que
lhe liuha deixado seu capitão, ficando os Tupinambós tão saudosos,
como cheios ue grandiosas esperanças. Foi ret;ebido Carlos na côrte de
l"rança com signaes gf(lndes de benevolencia, pelo sempre grande Henrique LV, que logo lhe promelleu a sua real protecção, sendo certa, como
dizia, a relação daquelle descobrimento; mas como por este tempo succe€lesse a desgraçada morte deste infeliz, mas sempre memoravel lei, passou o governo, na menoridade de Luiz XliI, seu filho, á serenissima rainha
Maria de Meuici , slla miii. Para eíTcilo de ta conquista, concedeu licença
esta senbora a ~lr. ue Lavardiere. de poder formar uma companbia, mandanuo-lhe Ias ar uma patente de tenente-general tle toda aqueJIa conquista.
Convidou elle para sacias a Francisco Racyli, e a MI'. de Saney, os quaes
juntos, de tal sorte a engrossárão de cabedaes. que puclérão aprestar com
grondeza as tres náos, em que se ombarciÍrào os dou interessados Lavardiere, e Racyli, e na terceira, o barão de Sancy, em lugar de seu pai, terceiro sacio, com Carlos de Devaux, principal molar düquella expedição.
Levárão q'linhcntos homens de equipagem, entre soldados, e marinheiros;
(} o melhor de tudo, a quatro virtuosos, apostolicos varões da sagrada religião tios capuchinhos,para propagarem o EYal1gelbo~ superior o Reverendo
!'adre Frei Claudio Abeville, tudo a instancias, e cuidado do granue zHlo
e c1..Lristandade de l\Jr. de Racyli. Partirão finalmenle DO anno de 1612 do
porlo de Cancalle, o a 24 de Julho do mesmo anno,com breve, e feliz viagem f~rrárão porto na Ilha de Santa Anna, junto da barra do Pyriá.
doze leguas distanle da Ilha do Maranhão. Traclárão logo os commandantes de mandar lançar em terra ao cavalheiro Carlos de Devaux, para
se informar do estado da terra, e do animo, e constançia dos naturaes,seus
amigos. Passado pouco tempo voltou Devaux,acompllnhado de alguns principaes, que vinLão receber os lJOVOS hospedes, senão com tanla politica,
ao menos com sinceridade, e ceremonias, que a sua barbaridade lhes
{lermittia. Buscárão logo as náos o porto, aonde depois fundárão a sua
colonia. Desembarcou a gente; tomál'ão posse da terra, e passados poucos
dias de descanso, enlrárão a fabricar em um alto,e ponta, que cahia sobre
os dous braços demar (Ibacanga, e Coti), uma fortaleza,com tal actividade,
que em pouco tempo se pudérão cavalgar nella dezasete canhões, da sua
melhor arLilharia. Aos 12 de Agosto celebrárão os religiosos capuchinhos,
a sua primeira missa, com a maior solemnidade, e admiração daquelles
barb/lros, em um altar pOl'latil, por nào terem ainda igreja, que depois se
lhes mandou fazer,com seu hospicio,no lugar aonde hoje se acha o coUegio da Companhia,regulado ludo pelo lempo, e uso das tcnas, sem mais
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!pensas, que o trabalbo dos lnúios, que com a mesma lliligencia, ll11iH"Hl~
dos umas vezes com o premio, e outra. com o exemplo,i1cabárão aqoella
pequena, e airada pobre cidade,iI que derão o nome de '. Luiz do ~Iara~
nhiio; lembrados de um tào grande santo,que duas "ezes liuha enllolJrlJcido
o illllstrissimo nome da na~iio franceza. Expedirão logo embaixauorcs ao
llldio", que se achavão siluauos na lerra finoe de Tapu ·tapera, di~tabtc
Ires leguHs da cidade, pela separa~iio ue uma grande, c formosa hahi·a.
Pumctlêriio-Ihe a sua paz. e (lllliza rle, que os Indios aceilál'lio mais pelo
exemplo dos naluracs da llba, que por afIcelo 010' 1l01'OS ho:.pe<les,
de qllem sempre lhes ficava o receio, Je se fazerem algum dia senhores da
sua liberdaJe. Discorrião ao mesmo tempo os fervorosos missionorios,
colhendo pelas alMas do seu dislri 'lO, o copioso frueto de SU;IS aposlolicas
.fadigas. E' muito digno de especial nola, que achando-se entiio nesta ilha,
e nas suas vizinbanças viote e sele populosüs aldüas, CIlI que 'onlárüo os
Frllllcezcs dez para uoze mil almas, pouco a pouco se fossem e. tinguiudo,
sem ficar mais que umas pequenas relíquias na aluca, que ainda hoje se
conserva, com o nome de S. José; con umio-as lalvEZ o lempo, porque a
ambição dos interessados, as lião soube conservar pai·;) o fuluro? Goslosos
com Ião avanlajados progressos, ajustárão os comllJalllléllllcs partir logo
MI'. de Racyli para a França á .buscar soldados, e religiosos, para O efIeito
ele se adiantur mais uquella conquisla, a que Jogo se pÕL: em execlJcào.
Emquanlo uns navegão, e oulros nciio, passamos ii ver o modo com que
prelende oppôr-se aos seus augmen los o valor e prudencia militar do go·
Yernador, e capilão-general do Brasil Gaspar de Sousa.
Já dissemos, como Martim Soares, alcançaodo palente do capitão-mór
<10 Ceará, nelle se conservou com os Indios naturaes, até que pela desordem
de PedrQ Coelho se levaotárão esles, e se vio aquelle o!.Jrigado a relirar.
se áPerr:ambIlCO. Agora,que já estavão socegados,e sati feitos com as em·
cazes praticas do veneravel Padre Francisco Pinto, quando passou ao desçobrimenlo do Maranhão. Conforme a ordem do governador, se tinha
recolbido á sua Capitania,e nella, ajudado dos Indios,que nunca deixárão
de lhe ser afIeiçoados, formou uma fortaleza mais bem regulada, e forle,
e que se pudesse fazer defensavel"com alguma artilbarlél, que tinha trazido
de PerlJambuco, juutamente com alguns soldados. Nella se conservou por
muilo tempo em bella paz, e barmonia, com o Gentio Je todo aquelle Ceará,
de quem ia sempre recebendo importantes nOlicias, não só da.:juella, se~
não lambem da lerra do Maranhão (que erão as que o Soares mais appc~
tecia) pela cOlDmunicação, que entre si tinbão todos os lndios daquellll
costa, alé a TutOYíl, ou nação dos Trememés. Soube ultimamenle (e a mesma
noticia leve depois o governador pal' Portugal) que tlll Ilha do Maranhão,
eslavã0 já situados os Fraoceze , e que com os 'l'upinambás, Indios na·
Cj'Jelle lampo os maís valorosos, o guerreiros, fomentavão uma para elle&
convenicnl'in, e para nós perigosa correspondencia. Não fJoiz liar uma tão
importante novidade de outro, que não fosse a sua pessoa. Partio-se com
a maior diligencia, e chegado que foi a Pernambuco, avisou logo de tudo
a Gaspar de Sousa, que não duvidaudo já. daquelle facto, l1em do bom
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e ilo ,.111 lia premedilada experliçiio, passou com o maior calor (IS ordens
uece arias. para se pôr prol11plo um bom destacamento de soluados. arma~,
Il1l1nições, e rndios,que tudo fazia o nllffiero de trezentos homons,com 11
embarcações competentes ao seu tran. porte, o que tudo entrel>ou a MiUtim Soares,com ordem de ir tomar 11 Jeronymo de Albuquerque, cllpiliitlmór da fortaleza do Rio Grande, c /I"'ora Gom poderes de general ele toda
Ilquella expedição, atlendellllo 110 merecimento da sua pc. Oél, e ao de~fe
mido, entre os termos da prudencia. da SUIl v1Ilentia. Erão pequcllIls estas
forças para o graude poder, com que os Francezes se tinhiio já senhorelldo
da terra. e feito fortes nafluell1l ilha; ma nem a providencia do governador as pôde, por então saber com certeza, nl1l\1 o valor de Jeronvmo de
Albuquerque contradize-las sem suspeit[l de cobarde. Com gosto. e alegria
partirão os nossos conquistadores, ambiciosus da gloria, que podia inteTe sal' o s u nome em uma tão arriscada p.mpreza, fiados, em que na justiça da causa, e no direito indispl'llsavel do seu principe, leva vão o melhor
annuncio da victoria. Chegou Martim Soares no Rio (;rande, entre,:ou as
cartas com 1\ patente II Jeronymo de Albuquerque. que prompto ás ordens
do seu general, mandando embarcar primeiro, o que pareceu se fazia preciso ao serviço na ua pessoa, e á maior cnnvenienda dus seus oldados,
chegada jJ hora da partida, mandou levar ferro á pequena arrnadll ; e largando ás incertezas tia fortuna as velas ou sua esporançil,com "entoem pÕplI.
chegou finalmente a a\'istnr a boca do Pereá: e 1l1(llltada ii pOIlr..1 di! terra
firme, deu fundo com feliz viagem oa Ilha de Santa Anna. /londe já os
)~rancezes o tinhão feito na sua primeira entrada, e fundllçà r\aquellll
colunia. Desembarcou a gente, e tractáráo 10"0 de filzor o seu alojamento,
aonde. pil.. sados os primjl'os dias de descanso, manl1uu .fel'on)'mo de Albuquerque. que o capitão :Uartim Soares partis e em um barco com alguns
soldarlos, e Indius a tomar falia na ilha. pela parte de Leste, e barra de
S. José, para saber com certeza o estado, e força do inimigo, com todai
aquellas cautelas, e segredo, que fiava de seu Ilrbitrio, e esperllvlI dos acertos da sua prudencill. Assim o fez o Soares. e com tão boa fortuna. que
emboscados pelo mato, depois de tomarem porto, pudél'iio muitu a sell
salvo,aprisionar alguns Indins Tupil1fllnbás, que meUeu a bordo: e fjuerendo voltar para os companheiro, farão tão fortes, e ponteiro (IS \'entos
geraes, que então corrião, que lhe não foi passivei vencer o impptll. e violencia Il<lS correnteza, e se via obrigado a Ilrribar ás Indias ue Castella.
depois de perder um mastro na resistencia,que fez na arribada. Impacienta
p<lssava .Tcl'onymo de Albuquerque com a demora de Mélrtim SOllfes, e
como inferisse por algumas noticias, que lhe deràA, que o não vollar seria
efTeito mais da inconstancia do mar, que temerario aconlecinlento da sua
desobediencia, pretendeu por outra via saber o estado do Franl'ezes, que
nada menos tem ião. que as nossas forças. fiado no !!ranrle 'lIccorro. que
esperavão de França. a instancias, c li actividade de MI'. l\al:yli. quo não
tinhl passado a Europa,com outro intento. Não tardou milito tempo, e já
o nOSSQ commandante estava inteirado do que se passava, informado de
alguns Indios desertores, que se tillhão feito parciaes dos nossos inte~·ess6Si.
l)
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n~o f1llerenuo,como pruucllté, c experimentado capitão,mcdir as for~as
do illimigo pelas do sou valor, pondo em riscos ti.io bons, e valoroso sol~
<Iadus, vendo-se em t.udo desigual ao parlido dos Francezes, fez levantar
'Com a maior brevidade um forle ele madeira, com alguma pouca, e pequena nrLilharia. e presidinrlo-o 001 quarenta soldados, e alguns Indios
dos mais escolbidos, que levava, pondo-lhe por capitão a um seu sobrinho,
fiou da slJa conrlucla, sustenlariiio animosos aquelle posto, omquanto elle
t-'J'n pessoo, ia com o mais da comitiva (I buscar um tal soceorro a Pernam~
buco, que purlessem juntos alcançar do inimigo uma cabal victoria. Que
su tenlassem firmes aquelle presidio, e o defendessem de qualquer encontro uos France7.cs, como filhos de Marte, e como discipulos, que havião
sido <.la sua disciplinél. Alenlauos,deixou Jcronj'mo de Albur;uerque, aos
qlle c1eixí1Vll nnqnclle forle, o nflo sei, se com maiores invejas, dos qne ião,
qne (los qne flcllvii{): e mondando levar ferro i1s embarclll.:ões em que vierão,
}lilrliriio todos para l)ernambuco, tornando elle com alguns dos seus o ca~
minha por terra. Era chegado o lempo, em que trazendo de Fran~a o
.onhor de 11 r3t.7. um bom SOCCOI'I'O, ferrava alegre com o bom successo da
sua viagem o porto de Santa AnnlJ, cuidando estar aiutla debaixo do domínio das suas armas: porém sabentlo, que os Portu"uezes estav50 ne1Je fo1'tificauos, desvanecido com o grande soccorro que levava, os quiz desalojar,
e livrnr-se por uma vez do susto,de lão deslemido vizinho. Mandou des·
Cmbill'Car uuzenlns homens, debaixo da disciplina do mais é'xpenmcntado
dos seus capitães. llecoml1lendou a t.odos a empreZll, e nau delles o bom
successo de tão impo1'tonle acção. Achava-se já capitão t1aquclle presidio
i\Janocl de Sousa d'Eça, que linha chegado de Pernambuco, com um
peqneno soccorro, o qual sahio a recebê-los com cincoenta soldados, os
melhores daquelIa guarni~ão, deixaudo os mais na precisa gnarda do
forte, aonue pudessem em qualquer auversiuade da fortuna salvar as vidas
senão com bonra, ao menus com melhor reputação das nossas armas.
:Medio as for~as do inimigo; e vendo a desigualdade do partido, se valeu
Com a pratica dn situação do paiz,e formou ao longo do caminh"o o pequeno
hatolhão em duas alas, amparadas do mato por uma, e outra parle, e em
proporcionada distancia um do oulro,esperou aos Francezes, que precisamellte havião passar; com ordem, que dispanH.las as cargas, se fossem prol"IFfando, e mudassem de terreno, para assim parecerem muito, e se
fazerem mais numerosos, os que na realidade erão tão poucos. Sahio a
idéa mililar de Manoel de Sousa,mllito couCorme ao eITeilo daquella lemefaria, sobrearriscarla conlendn ; rorque, amparados sempre da espessura
tio mat.o, com lão bom successo, e pontaria certa, empregárão as suas balas
nos in illligos, que vendo estes mortos a maior parte dos seus, sem saberem
de quem fllgião, imaginaotlo um poder ainda maior, se relirárão confusos
au seu navio, e desengunárão ao senhor de Pralz, que não repetisse e
as alto, senão queria arri car uma O'rande parle daquelle Sflccorro. Que os
}'ortuguezes,mais como féras do malo,que com pericia militar) sabião o[el1li r a seu salvo,a quem os buscava,sem outro prejuízo, que a incerteza de
alguns tiros , que recebião elos- seus contrari~s.~ Que espol-a s~ !llol~or ~on~
{3
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junclura, porque com soldado praticos na guerra daquelIe paiz, com
fílciliuade, e golpes mais pesados, os podcrião desalojar daquellc pOSIO.
Aceitou o commandaote,as acertadas propostas de seus officiaes; e, buscaTldo o porto da Ilha do Maranbão,desembarcou com os seus.a tomar algum
descanso dos lrabalhos da sua prolongada navega~ão.; informando primeiro
de lutlo a seu tenenle-general MI'. de Ravardrcre. Emquaolo elles de C(ll!são, e conferem enlre si o meios de seu eSlabelecimenlo, passemo a
Pernlllnbuco, á vOr a aclividade,com que o governador Gaspar de Sou a,
informado já pelo AP uquerque.expede um lúzido soccorro para de allljar
os Francezes da L1ha do l\Jaranhiio. e lançar rúra por uma vez a um tào
pr judiciul, eiujuslo usurpatlor dos dominios de Portugal.
PIHl1ElliO DCONTRO DAS NOSSAS AlmAS COi\1 OS FRANCEZES.

Aprestada já aquella pequena armada, que constava de Ires navias pequenos, e cincocnla barcos armados cm guerrll, guarnecidos de trezentos
soldado, e surficiente numero de Indios, <.Ias no as aldêas, com lodu 1I~
munições precisas,a uma lào import,lI1le expedi~ão,enlregou o O'uvernndol'
o commando della a Jeronymo de Albuqucrql1e, dando-lhe por adjunto
o sargento-mór Diono ue Campos, que receben<.lo as ordens, que lhe estavão distril.JUiUlls no seu regimento, partirào em Agosto, e chcg~riio cm
Selemuro de 1614, á dllr fundo no porto, e Ilha de San a AnDa. ~\)1'(io
recebidos uaquelle presidio, com as maiores demonstra~ões de alearia, pelo
SlllOlo. e receio em que eslavão dus ftll'ças de lào poderoso vizinho; c para
que o goslo, com que se ongratulavão, fosse mais completo, lhe contiÍriío
o feliz successo, flue tinbão lido contra as armas frélncezas. embol'1l f1cassem mais clleios de gloria, que de despojos mililares. Agrilllecell Jerollj'l11o
de Albuquerque, (JS ind uslriosas evolu~ões do capitão lanoel de ~ ousa
d'E~a; louvou a valenlia dos soldados, e admirou (J constancia, com que
todos linlúio suslenlado aquelle poslo, apezar do muilo, que para su lenlalo, tinuão alli padecido, que a perde-lo enlão, en'iria agora de oilo I eque110 embaraço aos seus projeclo . Poz mostra geral da "'ente, que levavil, e
da que se achava no presidio, e com qualrocentos soldados, e duzcntos e
cincoenla Iotlios,se embarcou a demandar a tem, fronleira e Ilha do Maranbão, enlrundo pela barra de S. José, e indo-se por ultimo postar em um
sitio, que lhe pareceu mais defensavel, chíl~1ac1o Gua-xendúun. Aqui se
fortificou, e cobria o seu alojamento, 'om al"'uns reparos mais acommodados ao tempo, que ás regras ue forlificaçào, por não (lermilLir uemor;ls ílS
grandes vigilancius dos Li'raocezes; os quaes, apenas ouberão dos novos.
hospedes, informados por espias do lJequcno nnrnero das sua força', antes
tlue se forlillcassem melhor, c fLzesscm Il\üis llirn ultosa a sabida dilquclle
posto, que já lomi'io, como um pallra lo muilo prt>jucliri/ll aos inleressns
da sua colonia. Embarcado :\11'. de 1.:1 ]{al'ilnllerc <.;0111 quatrocentos oldildos, os melhores da praca, o ql1ütro millnui(ls. rOI nlgumas cmblll'Cl1<;Õ s
deallo hol'uo, e muitas outras <.;;ll1ôas, bu-cár50 COIU tal re~olu<;ão, c pre'teza as nos as eslan 'ius, que aproveitando-se du nus o l1t:'cuidu, () fiz '1';10
sonllores de alguns vasos n0550-, qlle tin1J.üo ficado sem guul'llil;ãO,cluC os
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itefendesse, tomando estes por primeiro annuneio ela premeditada victorílJ.
Tarcle conheceu o nosso commondante,o grave prejuizo daquelle de cuido,
vendo-se obrigario a converler em desesperação a sua retirada, no ClfSO,
qne a rortuna se lhe mostrasse menos benigna: não perdeu comtudo o
animo, porqlle linhll coração para máiores emprczas; antes, tomando do
mesmo perigo occasião pam melhor animar aos seus soldados, formou da
sna gente dons batlllbões: entregou () primeiro ao sargenlo-mór Diogo de
Campos, c o segundo ao capitão Manoel de Sousa D'Eça, ficando alie com
o corpo da reserva,paro acudir aonde fosse maior o risco, e aonde o chamasse o necessidado do conl1icto; encommendou-se muilo deveras (com
promessll oe lha ser agradecido) á protecção poderosa de !\Iaria Santissima',
persuadindo-!ie a que sen-Jo o esquadrão mais bem, ordenarlo que leve o
mundo, seria lambom o mais teHil'el aos balalhões inimirro~. ImploroLt
com o maior rendimento aSila assisleneia em uma acção tão imporlanle,
na qual nfto só arriscava a vida dos seus solJados, senão tambem a reputa~iio de sua ].les, <Hl, e él da justiça das nossas armas. Não se descuidul'ão
nesle tempo os Francezes, senbores já de um posto muilo eminente, e a
cavlllltiro das nossas lriDeheiras, aouele prelendião cavalgllr algumas pct;'as ele camp"lllhn, para nos meller em confnsão, e pÔr em c"iutlnle risco
(JS nossos Lw'alhúes. Era preciso desuloja-Ios de um poslo lüo yanlajoso, li
(10e dóré! OGCLlsiüo o nosso descuido, que tarde nos fez c,mlJecer a sua im].lorlancia: mas lJem II pressa, nem o vigor com Ille os nossos forio bustados, deu por enliio lugar a maior ndvertencia. Foi mais que necessario
Te~e lir-se Jerunymo de A.lbuquerque t1aquelle ardor, e vai nlia, qna era,
proprio de seullIJimo, e <lo illuslrc do seu snngoe : correu lodos O po tos',
expedio as orrleus, in truio os cab0s, c1ando para tndo providenci"s nos
é1ccidenle::. mais perigo os daquelJa aeçüo: e pl.lra maior prova das obrigações dn sua militar pericia, assim dizem, rallárllllos seus soldados,formadoS'
já 110 campo de balalha: ({ Não pretendo,COmplll1heiros,e amigos,lembrar"OS o perigo, em que o nosso empenho nos põz, e a demasiada confiança
nos melteu, pois confio elos alentos cio vosso esr r~o, pel"jal'eis sem mettu
pela patria, pelo rei, c pela repulariío do ,"ossu nume, pois nunca os POl'·
tugllezes, souberão medir a sua v3lenlia, senão pelo arriscado das suas
cmpreziIs. Não vos mllndo como superi/Jr, pois só "OS quero ll'dvertir como
soIJad". Ajnsliça da nossa causa é tdo infallil'el, como 1;01'111 a usurpação,
que se fez desla conquisla ao nosso soberano. Obra será digna d'a historia-,
se em numero Ião pequeno tirllrmos (Ias miios a inimigo tão poderoso
uma colonia, na qual têm despeI:dido tanlos cabedaes, sem mais lucro,cllfl:)
as fulllras esperanças,quc o nosso valor pretende hoje tolalmente desmentir,
arrancando por uma vez as raizes de uma tiio insilcÍavel cobiça. Não nOS
11SSllsle o excesso rio numero, porque ainda o julgo peqneno á fOTtaleza
(Ias nossas esradas.Se elles pelejüo pelas viuas,e fazendas,que deixlÍrfio t1éJ'oS
sllas rasas, nós pelejamos pelas vidas, e liberdades,qoe aindo possuimos, aseIO duvida perderemos se ficarmos veneittos: porque,impassivel a retirad'a
por falta das embarcações, qoe nos tomárfio, ou na desesperação da defesa,
llJurrurelllO· com rrloria de csfor~adas,ou com a de vencedorc, lograremos
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os (ruelas lle uma complela viclorill. Anim0,valorosos soldados, que a Virgem Senhora nos ajuuiJ, e o mesmo Céo nos defende! »
Mais niio tli se. porque para mais não deu lugar o tempo. Jandou logo
ao sargento-mór Diogo de Campos. que cam o seu batalhflo Duseasse com
o maior vigor ao Frnneetes, que, uesembflrcados,se ião formando na praia
oe maré vasiu' Janoel e Sousa, com O seu batalhão empre encostado /10
maIo, buscou liio de 1"0 ente, e com tal resolu~iio,os que cstavão presidindo
ti eminencia do posto, que tinhcio oecllpado, que não podendo resistir á
violencia do fogo. e ao rigor do nosso ferro, desamparárão o alto com tão
precipitada descida, que nos deixárão nfls mãos a importancia de um lugar.
que bem uefendido, e melhor assel'rurado.Jbe podia dar sem grande risco
li victoria. Já éI este tempo se ia o batalhão do sargento-mór notavelmenle
alfrontado, e valara amente carre"auo dos inimigos, que, incorporados j í
com os que tinhüo fugido, e de. amparado o eu posto, pretenrlião ll' ora
com melhor ac ordo recuperar a reputaçào, o credito da ua naçêlo; porém
Jeronymo de Albuquerque.que ti tuuo estava prompto, o allendia vigilante,
manuantlo presidiar a cmineneill já vencida,desceu como um raio a soccorrer os seus, que onimnsamelltJ se defendiüo, e ne te dia obrárão,como
Olho de Marte. e pelcjúrão como Portuguezes. Aqui foí qUllndo o valor de
ambas as nações multiplicou gentileztls II. vísta,e exemplo tios seus commil!1dantes, com tão obstinada opposição, que nem por umo, nom por outra
parte se pOde r1eclarar por algulIl tempo a victoria, llté que apertados os
ptlnhos, IItacáriio os nossos soldados,com tão desespefU(lo furor a frente
dos b<ltalhões inimigos. que rompiua esta, e de barntaclos os lados,se rirão
obrigados os Francezes,á retirar-se, filé a p3nealla elo mar; e como soubessem, que era já morto o Gommanuanlc upremo do seu pequeno exercito,
c nào poJessem ustelllar a pe.flda força elos nossos golpe., se recolMrão
com precipitauiI fuga ás emharcações, que r.onfusamente pudén10 tomar,
para levarem ncllas ,lO "overnador da praça um testemunho autl1entico da
sua de gl'[l~ada derrotll, fLlzendo-os e la menos felizes, que cobarde, pela
valorosa re 'istenr'ia, com que lIeste dia pelejárão: àeixanrlo-lIos por de'pojo de Ião illustre rictoria niio só a nossas, senão tilmhem alguma das
liUtlS embarcil~õcs, com muitos outros instrumentos militares, que bem
podiiio servir de trinmpbo, ii can tLll1cia dos nos os soldados, e de eterna
memória /la valor, sem segundo, dos na so cabos. Ficárão os vencedores
no campo da batalua/até perderem de visla 1105 inimi"os, que derrotados
se reti ravão. Deixilriio mortos o~ FrLlncezes trezentos soldados,com mais de
quinhentos Indios. e a Mr. de Pisieu,commandante geral daquella e"Xperliç50, perua para ello a mais sensivel, e para as nossas armas a mais glorio3a. Da nossa parte foi lüo pouca a perda, que pOL' pequena talvez se niio
fez (l01' olltàu cnso do numero do, nossos mortos. sendo maior o dos feridos, entre os quaes. e particuLHisau um filho de Jeronymo ele Albuqunrque, pa sodo pulo braço com dilas balas, a quem ii grande diligencia do
]lni,!ivroll do perigo. para poder cantil!' om gloria de sou'nppellido as muitas vi\lentin, , clue Ile$te dia obrou, como legitimo imitodor do bOl'Oico v/llor
de seu illu Ire pai. Foi retina l'OUSlilllte (c 'linda boje e consona por tra-
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clição) mm vista a Virgem Senhora entre os nos os 1JalallJões,anim.1ndo aos
soldados em totlo o tempo do combate, rctardando-s8 miltlgrosamenle a
enchente da maré, para complemento da victoria; e por esta call a lh~
dcdicárão depo;s os Portuguezes o prim~iro templo na cidade do S. Luiz,
que é hoje Sé episcopal, com o titulo de o sa Sdnbora da Victoria, pela
que alcançárilo as nossas I)rmas neste dia, de que se faz solemne memoria
todos os annos, [lOS 21 de Novembro, cumo il Singular Padroeira daqueliu
ciàade,e no serID'- o se toca esta mesma tradição,como circumstancia., e motIvo daqueHe voto; o que tudo observei sendo colleginl no collt:;O'io do ~Iara
nhiio( reGro o que ouvi,sem me obrigar por Dador da lradi~ão).AlegreJero
nymo ele Albuquerque com o felici simo successo tias nos. as Ilrma., Ilgrauoceu a seus ofliciacs os acertos da sun conelucta, c aos oldados a promplidllo, com l/ue execulúrDO as suas ordens: louvando Qm uns, e oulros a
valenlia, constancin, e credito, que naqnelle dia tinhão <.lano aos eslnndurtes ue Portugal. Primeiro que tudo, milndoll ronde. sem j untos as gra~as él
l\'Iaria Santíssima, com o alegre e trondo de repetidas descargns; vi to qUI}.\ reconhecião todos por e. pecial prote lora, C causa principal daquclla
victoria: e pnra que n50 dilatas e por mais tempo uma nOVA de tanto gosto.
a seu general Gnspar de Sousa, expedia com a maior brevidade um bilrco,
mandando-lhe a relação do combate, e pedindo promptos soccorrC's á imítnção dos muilo ,que os inimigos pedirião á Li'rança, a quem sem clu\'id<
llViSMião da sua desgraça, e do seu perigo. Ao mesmo tempo,que os \laSsas se congratulnrão no campo da 1.Jatalha pela ~ictoria alcançada, se informavll no mar MI'. de la Ravardlere,que não tinha dcsembarcado,rln reti~
rada dos seUS,r]lle linhão buscado já algumas embarcações.que escapitrão,
da pericia, e valentiA do nosso commandante; da promptidão, e da actividade dos omciaes; do valor, e resistencia dos soldados; da iocoDslancia,
c infidelidade dos lnl1ios, passadosjú ao aux.ilio das nossas armas. E como
tinha juizo muito vivo, e !iaLia mecJir os successo pelas circumstflncías,.
e estas pelas occasiões, entrou a ponderar com maduro t1iscurso,o estado
n que o ia reduzindo a sua fortuon, pouco prospera talvez aos seus inleresses, pela injustiça da causa,que defendia, e pcln qual parecia peleijuva O
mesmo Céo; qílCremlo fazer boa aquclla terra ti aI-rei de P rtugal, a eruem
pertencia a conquista pelo direito estipulado de propllgari'io do evangclbo.
})revia I)S consequcncias, que precisamente haviiio ser irremeeJiaveis, 50]lersistisse na obstina~:üo de uma Jesesperada defensa. Já quizera largar
a ilha, se senão attribuisse a cobilrdia, o que elle fundava nus regras
da mais justificada politica; comtudo, para que nem o seu nome padocesse nota na retirada, 11em parecesse temor, o que na realidade era prudente receio, expedio ao capitão l't1alhart.um dos seus officiaes,a Jeron) mo
de Albuquerque, para com elle, por ir~tervençiio do sargento-mór Diogo do
Campos,ajustarem umastregoas, e suspensão de armas, pelo tempo preciso
de um anno, que era o que se j u\gou preciso a avisar, e receber l'esposta
de seus respectivos soberanos, I) quem pedissem a ultima <.lecisão daquelle
negocio; no qual não só se havia allendcr aos enbedaes daque1Ja Companhia, senão tamhem ii repllta~,ão das armas de aI-rei Christianissimo. Foi
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djunto,o sarNento mór, por resultar della maior segurança á feliz conelu·
são de uma tão importante empreza; porque,nem as suas forças podião já
sem perigo continuar a guerra, nem o pequeno numero ue seus soldados,
fultosjá de munições, intentar acção, que não fosse arriscada, senuo preciso eno-rossar de maiores forças o seu campo com algum soccorro, que
lbo "icsse L10 Pernambuco; cmquanto se niio acabava o tempo estipulado
na mesma (regoa, com firmes e peranças de que, acabada esta, poderia
continuar o começatlo com aquelJe pro"'resso, que lhe oíIerecesse a pros]1eritlaue da sua fortuno. Emquanto uns e outros, descansão ti sombra de
uma paz l1io incerta, e de uma e pernnça tüo in(wnstante, pnssemos a ver os
-elfeitos, que causou uma nova tão plausivelno generoso 31Jimo do capitiiogenoral Gaspar de Sousa, a quem Jeronymo de Albuquerque a commu·
nicou.
Mostrou O governador estimar tanto esta noticia, que deu deHa parte á
côrte de Madrid,com a firme resoluçiio,em que ficava de remetter(conforme
as ordens quo tinho) um grandioso soccurro a Jeronymo de Albuquerque,
-empenhando todas as uas forças, para que,passado o tempo da suspensão,
se buscassem os Fl'uncezes n' s suas mesmas estancias, até por força de
-ôrmas os lançarem fóra do estado do Maranhão, de que se fazião senhores,
sem maisjustiça,que occuparemvoluntarios a mesma terra que por nenhum
direito Jlles pertencia. Expedido esle aviso para Portugal, nomeou por
~pitão-mór,com poderes de general,a Alexandre de Moura, varão a quem
o acertos militares tinhão feito benemerito de uma tão ajustada eleição
da qual pendia o feliz successo daquella tão difficultosa emprl:'za. Ordenoulhe se preparasse. e mandou se pozessem promptas oo\e embarcoções muito
hemfol'l1ocidas de soldados,petreebos de guerril,e munições de boca. Sabia
muito bem o govcruador, e o confirmavão as experiencias de Alexandre de
Moura, serem os Indios uma das melhores partes do soccorro nas guerras
do Brasil, assim pelo eonbecimento das terras, como pela intelligencia,
que tcm dos malos,aonde armão as sua emboscadas com perigo grande
dos ofl'ondid<*i, sem ao menos poderem ver a cara aos autores do seu es·
trago. Tanto pótle o amparo daquellas arV0reS,e o embaraçado dos seus ca'minhos,em que süo destros por nalureZaj8 valorosos por industria: e como
era DGtorio serem os Padres da Companhia os melbores instrumentos para
reduzirem os Indios á obedíencia das nossas armas com suavidade, e nãO'
por força, que era o mesmo, que não fazerem n~da, quando com as boas
praticas dos mesmos Padres,por quem forão cread0s nas aldêas do tempo
dos primeiros descobrimentos do Brasil; podião ajudar mnito aos soldados,
nugmentando maiores forças áquelle soccorro. Buscou ao Padre provincial,
que então era de toda a pllovincia, o Padre Pedro de Toledo\ e lhe propôz
com as maiores expressões do seu zelo a christandade, e a obrigação, que
tinba de enviar os religiosos seus subditos á conquista, assim espiritual,
como temporal do Maranhão, tant(} pela razão do seu instituto, como pela
ordem expressa que reccbêra de el-rei Felippe TIl de castella, e segundo de
IJol'lugul, em que lhe mandava que na armada, que fosso couquistar o

-

'7:2-

M<'H"nhào do potler dos FI'nnce7.cs, fossem infallivelmente os Patlres da
COlOpnnhia,de que resllltarifio melhores convcllicllCills ao seu real serviço,
levando comsigo os Indiús, q1le puJassem das sllas mesmas aldêas; c lallçando na ilha por parte de Portugal 05 primeiros fundamentos aquella
christonJade, que era o titulo por que legitimamente lhe pertl~ncia esl"
conquista; e que sendo este o seu pl'incipnl illtento, ficnria O . urviço, que
nisto lhe fill:lS5em os religiosos da compauuia Je seu real, e maior
agrlldo.
Estimou, e ogradeceu o Padre provincial Pedro de Toledo a clei~ão que
Sua tagestade fazia dos seus subditos, c de cjauLlo Jesempenhar li cunfiança, que el-rei fazia da sua I'eligião.e juntamente fazer o gosto 110 governador e capitão-general du estado, nonleou logo para operarios Je uma
tão copiosa seára II tlous reI igiosos mu ito forvorosus (os padres~lanoel Gomes
e Diogo Nunes), peritos 11U lingua dos naturacs. c por isso os mais bem
acceitus cios Inclios, pelos muitos \Innos,que tinhão viviuo debaixo ua sua
paternal conducta. Erão varões de cOllbecida virtuue,e J~ um ar,lente zelo
uaco11versfio das almas, no serriço das quaes querião llgora empregar as
suas (orças, e orrerecer cm r.acrificio é.lS proprias viJas. Foi notaval a íll~
gria que receMrão com este aviso, [nnto du seu agrado; e como eriio sujcitl)S de agigantado espirito,tlerão principio a sua gloriosa lIlis ão com umn
rigorosa discipli na JlUS costas ()ln publico refeitorio, buijanJo os pés ans
irmãos,com notave! edillcdção ua communiuade,e não pequena ,e santas
imejas Jos mais reli"j<J os. Nfio fui necessario muito para o preparo, por
serem muito poucas as alfaias tio seu uso; e por isso se mettêrão logo 11
bordo com o pequeno trem da sua religiosa pobreza. Levárão repartidos
pelas embarcações daquella armada a trezentos Indios das nossas aldOas,
os melhores e mais insignes frexciros das suas povoações. Era chegado o
tempo da partida, e por isso levando ferro todas as embarcações da armada
ás primeiras ordens do seu commandante, impelidos do vento, e ajudados
da correnteza das aguas, tomarão o porto do Ceará, no terceiro dia da sua
viagem, aonde sahindo a terra os Padres, por mandado, e instrucl~ão do
capitão-mór Alexandre de Moura, bem praticados os principaes das llldêas
daquelle districto, ainda puderão tirar setenta Indios de guerra, e depois
de alguns dias de demora por causa de doenças, embarcados todos com
vento feito, e feliz navcga~ão, monlárão finalmente a ponta do Pereá, e
entrando peJa barra de S. José,a teste da Ilha do Maranhão,derão fundo
junto ao porto Guaxenduba, aonde com os seus se achava já muito bem
fortificado Jeronymo de Albuquerque.
Foi notavel o alvoroço,e grande alegria, com que forfio recebidos dos
companheiros, ao estrondo de muitas bocas de fogo. qlle publicárão e
fizcrfio mais plausível a sua chegada. Desembarcárão com seu commanduoLe os soldados, e toda a mais comitivd; e feitas as primeiras ccremonills
de urbaniJade, e politica, depois de lhes dar os parabens da antecedenle
viclol'iu, mandou lêr Alexandre de Moura a sua patente a Jeron)'mo de Albuquerque, pelo qual sendo ouvida, se mostrou muito pouco satisfeito da
desall6n~ão,qllo se tinua aos seus serviços, 511jeitando-o a alheias ordens;
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qUiln.lo. e ilcllnvn cm tempo,e com capacidaue e merecimento ue üestrihuir
aS proprias, ontinuando a nle:;mll emprcza, a que dera principio mllit, iÍ.
cu'ta da sua a!entia,e reputa~iio ua ua pe soa. Pa ou esta deseon ola.;ão.
tio ommanuante aos soldildo ; hou"e flarciuliuades,e pretendeu um e outro
partido sustentar a opinião dos seu respectivos cabo, cuja desunião niio
podia deixar de ser muito prejudicial ao eSlado da presente conjuncturll.
l)orém Alexanure de Moura, que ora menos fogoso, e ainda maior el\l
prudencia. (lue seu mesmo nome, antevendo o qUllnto poderia ser fa\'oravol aos Francezes, uma tão grande desordem, com o maior desinteresso.
e generosidade ue seu animo,á "i ta Je todos os orficiaes, que se achaviio
prl'senles, certil1cou a -:- roo)'mo Je Albuquerque, qne e Li,re se des 'lIllsado, pois debaixo da sua pala vl'a Ibe promellia a Sllll reti raua para Pernn mhuco, restaurada UO porler dos inimir'os aqualla ilha (C(uc é o para qllll
olle Linha vinuo) pelo que lhe promettia' deixa-Ia, com tutlo mais á sua
obediencia.
.
ati feito Jeron 'mo de Albuquerque com a promessa, e livre da de conft;ln~a, a que linha dudo occusiiío o tlccúro tia pe'soa,e ntio a ambição do
muntl6, pa .auos os primeiro dias de Jeseanso, traláriio 100'0 das operações
militare ,nqueos estimulull o receio,quetinb:io do inimigo,ca-o que oso'Corro Je FnJlJçu,que csperayu,o fizesse mais forrnidu,'el, que s!1a me nl;l5
c perun~ll ,emquaotosenii.orolTl[ i50llslregoa ·.~düV~1 principio ás operações
mililares,julgárào os PaàresuaCompanhiu ser UJlJilO conveniente, e u- ill1
tilmbem pareceu ao 110SS0 comI11andtllJt ,puss"rem no forte de [(apari,possuiuos já das nossas bautleiriJs, situauo lia illla fronteira ao 110 so allljnmento, para dahi poderem occulto praticar com melhor rommodiullde
lias Tupinambá', por illterven~iio dO' parenles, qne comsig I levárão de
Pernambuco; olJrigamlo-os j:'t com dadivas, já com promessa, por serem
os melhores e müi's poderosos auxiliares da colonia Franceza, e os reJuzirem com boas praticas á nossa direcção: e r.omo erão perilissimos na
lingua,e sabião o uso proprio,e energia das phrazes desta bellicosa nação,
muilo disser5.o,e melhor souberão engrandecer a genero'idade porlug,.lCw.
e a real grandeza e poder de el-rei de Portugal, ue quem os Padres enio
vassallos, e pelos quaes seus parentes tinhão sido defendidos, e amparados.
trazenuo-lbes á memoria o bom trilto, que Linbão recebido do Padre 0brega, Padre Anchieta, e Padre Almeida; e prometendo-lhes lIcar entre
elles por missionarios, como o seu rei mandavl1, se se possassem dos
Francezes á obediencia dos Portuguezes. Animados 05 Indio com as promessas dos Padres, pela grande conflançll, que em pre fizarão da iU3 verdade
e int~,ireza,pometlêrii.o promptos toda a sua assistencia em favor das nossas
armas, ainda que arriscassem nelta as proprias vidas, com contli~âo.
porém.que os Padres da Companhia,com quem se tinbão criado seus avós
liverião enlre eltes como seus pais, c defensore. Esta condição, que
então ajuslárão estes [ndios com os nossos primeiros Pac1res,é a mesmll,
que depois fez a maior parle do geotili mo de todo este estarlo,11romettendo
vassallagem a el-rei de Portugal, dando-se-lhes por missionarios os ditos
religiosos,como consta da noticias mais antigas dos nossos carlorios, nas
lQ
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rr.,lnrç61'~ que f1zeriin o grande Padre Viuirn,o Padre Souto Maior, e outros
muito. Voltitrão os Padres para o nosso campo lfio satisfeitos, como certos
<.Ias promessas dos Tupioambás, noticia que notavelmente estimou o
cilpitão-mór Alexandre do Moura, e /lão tardou mais em se cumprir, que
o IHmpn, qlle foi preeiso para proporem os principaes uns aos outros,as
conveniencias, que esperavão uebaixo da nossa protecção; a o uzerão com
tal segredo, que primeiro sentirão os Francezes o seu damno, do que pudessem cuiuar do seu remedio. Pouco a pouco foriio alies experimentando.
o muito li seu pezar,os erreitos da importante pratica dos nossos Padres.
reconhecido já o grande risco, em que ficava aquella praça, vendo-se
desamparada totalmente de um tão preciso soccorro, sem as armas dos
naturaes.
Poucos dias erão passados, depois da chegada da nossa armada, e apenas
tiohiio expirado as tl'ego/ls, não querend Alexandre de Moura,darmais tempo ao tempo,ou augmentar com elle as forç3s ao inimigo,que por instanles
esperava já a chegada da sua arm3da ; para que o seu descuido não fOSSG
proya da sun pouca vigilanci3,e em prejuizo dus obrigações du seu caracter.
Cllliz dar a entender êlO~ Francezes, ([ue os não temia, e que a sua.impacioncia llie não permillia, nem dava occ.asião a muior domorll. Mandou
logo II Jeronymo de Albuquerque, que com os soldados das suas companhins.e lodos os Indios. assim de Pel'llambuco, como os du ilha, Iluxilinros
já das 1I05S'15 ~rmas,a sistitlos (los t10us religiosos nossos l}udrcs. pa sassem
a sitiar os Fr3ncezes dentro da ua mesma pra~il, emquilnto olle I 01' mar,
com todo o resto da armaua, lhes fcchavH tolalmente a barra. lirando-lhos
por umu vez as esperanl;as de todo e qualquer soccorro, quo pudessem
roceber dos seus. Execul'íráo-se e.tas ordens, com J maior prompLidão, a
conheceu o general da prüça.Mr. do la Havarc1iere,o seu perigo, vendo-se
ccr 'udo de todos us jados. e sem Intlios para o servip, e conservação da
SU/1 colonia, perdidas.iii as esperanças de oavios, que lho pudessem trazer
de Fran~[\, o muito de que necessitava aquella praça, para uma vigorosa
lercnsil; querendo, como acertado, o prudente governudor,salvar <1S 010harra~ões, que ainda tinha no porto, e a guarniçiio, e fazenda dos mora·
dores tlaquella cidade, antes que a desesperaçãu lhe occasionasse maior
mina, e o Ozesse aceitar por força, o que podia com tempo negociar eom
vantagem; e com algum partido uecoro50, e conbecitln conveniencia dos
('IIS uacionaes, 1\ quem isto pareceu por então melhor, que o risco. a que
se punhão na resoluçiio de algum as alto. Julgando lambem pouco credito
tia sulJ repula~ào, o querer defenuer o alheio, que lhe ,não pertenc.ia,com
l1erigo de perder o proprio, que justamente possuia, expedidos primeiro
('omnlíssorios, por ultimo assignou um lermo perante Alexandre de Moura,
que elle estavo promplu a despejar aquella ilha,com os seus,que o quizessem segnir, permilliodo-sc-lhes as fazendas,e danuo-sc-llles as embarcações
lJecessarias para o seu transporte á FralJça~ que só lardaria o tempo,
gue (os c preciso para o seu ItVi3mento e lotai embarque, conforme a capilulação já feita com Jeronymo de Albuquerque.
foi fuci! ao nosso commondante conceder c firmar o pedido, monos a
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nrtilharia e mUJ]i~ões ]e guerra, que e !la rescn-(lvn elle, como rrllclos ue
uma batalha sem sangue, e de uma victoria sem perda, com lIào pequen.,
gloria do respeito, que neste dia alcançárào as nossas bandeiras. Milndoll
logo no capilão IIenrique All'onso, que com os soldados da sun obedil!lIcin
entrasse c tomasse posse da fortaleza, que visto estar já por el-rei de Portugal, recolhidns as lizes de França, mandasse logo arvorar as suas
reaes quinas. para testemunho nulhenlico da po se; que lomava em nume
ue seu soberano, a quem,por direito da conquista, já muito antes pertcnia aquella ilha,como o me mogcneramavardiere conro sava: allribuillrloa
injustiça da causa,que até alli c1efemlera,iÍ pouca ou nenhuma prosperidade
da sua fortuna. rresidiada j' a fortaleza com cento c setenta ~oldados dus
nos as companl1in , desembarcou AlexalllJre de Moura, e na compaul1ia
de Jeronymo tle Ali) lquerque, e Diogo de Campos, foi recebidn do governudor e mais Francczes, com os termos da urbanidade e politiea,muito
propria de ta naçào, recebendo com juridica,e solemne entrega todas as
munições de guerra. que e achavão nos armazens, reservando-se as fazendas, como bens exceptuauos aos interesses daquella companhia. Primeiro
que tudo, mandou (lOS nossus rendes em as gra~ils au Seuhor dos exen:itns.
e a 'irgem Senbora da \ ictoria, nOJlluada já padroeira claqnella cidade.
Traclou-se logo cio concerto dos vasos, que bnviãu servir de tl"llO'portc aos
Francezes, c eml.wl'cados Posle com os vivere, e fazenuas, eXtcptuados.
os que quizeriio Oear, se embarcarão com os seus officiacs, menos ~jr. de
la Tau he, que quiz acumpanhar na armada para Pernambucu a AlexilOdre de loura, 'Issi. tido sempre das maiores atlenções dos nOSf os cabos,
por se fazer ue todos redora n politica uestn nação, ui. fnr~al do todos no
semblanle a impaciencia, que reprirniiio no peito, indo-se apartando de
uma cidade, de que pouc arrtes linhão sido senllOres.
Dessasombrada já dos FrllDcezes aqueUa ilha, entrou O capitão Alexandre de Moura a repartir pelos lmlios muitos e granues premios,agradecen110 aos principaes, e seus vnssallos,a fidelidade grande, com que tinbiio
ajudado aos Porlugup.zcs, e como os religiosus da Companhia Oe Je 'U: tlnhão sido O principal instrumento de se pa sal' a nos. n devo~iio, e obediencia óquella nação, abandonaudo totalmenle o partido da Frnnçn. l!Jes
llgradecen com as maiores mos! ras de destinc~üo o grnnde e importante
serviço, que tinl1ão feito a seu rei, a quem lhes prometlia fazer presente o
seu grande zelo, e fidelidnde, (le que depois passou eridico le tCl1l1lnbo na
~eguinte certidão dada aos Padres,c lja cópia tiraua do seu propno original,
e como se segue:
« Alexandre da Moura. Certifico, que malldnndo-me Soa 1\1ageslntle á
cunquista do Marunhàu butnr della os Fral1ccze~, que 11 tinbào OCCUPilUU
Com uma fortaleZA, com deza ete peça- ue artilhariu, e nozentos soldados.
e muita: aldcas do Gentio á slla ohedieDcia; pu recendo ao governador
Gaspar de Sousa,e n mim,serem necessarios o }1 adres da Companhia, para
leva.rem ludios das sllas ald 1IS, para melhor ter effeilo stll pr len\,10,
pedirão ao Padre provincial Pedro de ToleJo propondo o muito servi~Ll,
que se fazia a Deos,c Suu Mllg ~ladc nesta jorrlütla o qual vUo 5cr ue

a

-

76-

muita imporlaocia, o quc Sb lhe pediél, ueu o Padre ManoeI Gome, e 9
}ladre Diogg Nune ,com trezeI:1tos Jndios frecheiros. Chegando ao porto do
Ceará,me pareccu serem necessarios mais rndios daquella novn povoação,
(l por terem mais conhecimento da terra, e Gentio, pedi ao Padre AIanocl
Gome superior da missào,Gzes c nisto todo o possivel,e en oH1mendou O
JiLo Példre O negocio, ao Padre Diono unes, in inoe na língua Br<1 ilica. e
]e\"árão mais setenla frexeiros. Chegando a barra tio Maranhão já télrde,
me pareceu, que era neces arill na mesma noite desembarcarem os diloS
I'aures, com todo os seu Iudio, e o sargento-mór com cento e cincoenLa
solda'los, e com cinco peças de arLillwria em um poslo convenienle, para
mell.JOr defender li entrada da barra, e ficarem superiores ao soccorro,
que viess~ á dita forlaleza. e os ditos Padres mallllarüo logo recado 8 alguns
lndios prineipacs, o qUiles acudirão, e o receLerão com as armas nas
mãos, bandeira <1T\'oratlas, e charamellas. o oulras festas ao seu modo ~
e lhe fizeriio n;; pralicns nece sarias, pnra os reduzir á nossa dcvoçüo. E foi
iSlo de muila importancia, para mais depressa se entregarem o Fr:mcezes
vendo-se desamparadus elo Gentio. e com lodos os porl.os tomados, por
enrIe lhe podia vir soccorro; e ero todo o tempo quc lá eSlive e orcuparão
os dItos Padres em dar noticia da nossa sallta fé ao Gentio, rlOlJtrinando-o,
tatechisando-o, e ha[)lisando-o; cumprindo com suas obrjO'll( cs na salvnçào elas nlmas assim dos Portllgnezcs, pregando-lho. e confessando-os,
como pelos po\'os dos Indios, loruntariLo CluzeS e igrejas, lhes fazião suas
prégil~ões, e Illissas cantadas, e exercilavão-se nas obras de mizericordia,
curando aos uocnles com muiLn caridade, e procedêrão os dito adres.
assim na armada, como na tomnda da forlaleza, e na sah'a~ào das almas
muito bem, não perdoando aos lrabalhos, nem ele dia, nem de noite, havendo muitas, e perino as doenças no Gentio, e Das cousas de guerra aju:,
{larão, quanto sua religião o permille: e merecem,que Sua l\Iag tade lhes
manue agradecer o muito serviço. que nesla jornnda lhe fizerão. E por
me pedirem a presente Ih'mandei passar na ycrdacle. c as im o juro pelo
}lalJito, que recebi de S. Bento, de que sou professo. etubal20 de Outubf(}
<ie 1G20.-Alca:andre de llfou7·a.
Até aqui a cerlirl50 fielmente copi'lda do original,roconhecida pelo tahelliiio Gaspar rereira, que cerlifica ser o proprio signal do capitão-mór
Alexandre de Moura.
DO QUE OBRAHÃO OS PORTUGUEZES, DEPOIS DA SAHTDA DOS FRAl'\CEZES, E DO
MI.:ITO Q'E TRABALIlARAo OS l'RlllLEIROS l\ITSSlO 'ARlOS NA CONVERSÃO Di.Q 'ELLAS ALMAS.

Senhores já da terra os Porl,llnuczes, e contentes com a nova con.quiSIa, vendo-se cm estado de poderem sem estrondo rlél guelTíI, gGzar
livremente do socego e fructos de oma paz tranquilla, entrarão a licenciarse relo dislrielo da ilha, em ordem, a que !l1\ distribui~:i\o ela terra, fiLIO
JlrCl'i 'i1l11lmtc 'o Ilil\'ia rC/1i.Irlir pelos novos povoadore. ,soube o Ctlda um,
JO fIliO pedia, lI1cdi mlo-i:l , ou jil polI) goslo, ou já pela l;omeniclif'iü de :iolJU

-17maior inlcl'esse: ('olwiclara uns a fre cura dos matos cortados de excel1ent(}s
rincho úe clarissi mas e nevnuas correnles; formando llS mesmas arvores
deliciosas Jamedus, aonde potlessem a furlo dos raios do mesmo sob temporal' os ardores da maior calma. banhanuo-se no crystallino elas suas
correntes, se Ó qlle não querião antes dormir ao agradavel estrondo de seus
sUélreis murmurios. Di\'crlião-se oulros na cac:a já terreslre, por abundar
{le muito porco do malo, veados. páccas c colias que equivalem aos coelhos e lebre de Portu al,olllra vzes na do ar,sendo por extremo grande
o numero rio rulas, pombo trocaze, patos silvestres (mais saborosos, que
os mau os) jacús. c motuus, que na O'rüoc1eza se igualão aos nossos pcrús,
6não si.io de muito iof rior O'os[o; grande diver idade de papagaios,e araras,
nuuu Jancia de garç'ls pela praia,de uma cOr alYissima, nilo poucos guarázes,
yesLiuos de finis ima escarlal(l', e quantidade de mas aricos; umas e outras
caços agradavei ao gO'lo,recreaLivas a vi ta,e Lodas,divertimento honeslissi·
mil á de lrezll dos Liros,e alvo certo das suns armas. Os que com menos lralllllho se empregavào na pesca, crão os que liravão maior convoniencia.
porque era tal a abundnncia ucpen;e, que com menos cu lo se proviüo com
facilidade de singulares c deliciosos pe cados, com qlle a mesma elei~ão
hrindava o goslo,e aldl1zia com grandezll é10 mais delicado appelitc.
Já cxcedião os limiles do ferias recreativas as licellca militares dos nossos primeiros conquisladore , por que já o capitão Alexandre de Moura,
de cjiJnuo tlar cumprimenLo á palavra. que clera a Jeronymo de A\hnqllerque de se relinlr a Pemlln1Juco, lançados, que fossem fóra os
Francezes, ujo governo precisamente lhe havia cahir nas mãos, mandava
recolher os solclndos,para estabelecer naql1ella cidnde,o que lhe parecesse
mais preciso nnLe da sua promell.ida relirnlil. Primeiro que tudo,pedi.o aos
J:lclc1re5 Mnnoel Cromes,c Diogo ~ une~, quizessem por serviço de Deus, e
de Sua MlIgestiluc ficar para á conserviJ~:iio daqnelles lndios, aquem pouco
aules se tinha promeltido n élS istcnciu dos mesmos Padres, como para o
bem pspiritual das suas. o lambem das almas dos Portugnezcs, que como
soldados, se poderiiio facilmenLe desmandar, a não lerem quem com
praticas sanla , e admoeslações espiritnDcs reprimisse o orgulho de seus
licenciosos "'enios. Duvidariio os Padres ficar por entüo, pela ordem que
traziiio do Padre provincial, para irem em pessoa na mesma armada,
acabada que fosse aquella conquista,á inrorma-Io da necessidade daquelles
povos, para que chegada que fosse a licença do nosso Rev. Padre geral
se fundar a missão. e conforme o nosso insLituto, pudesse mandar logo
sl'lfficientes sujeitos, que a podessem estabelecer,com maior commodidade
das aldêas,e não menos proveilo esperilual dos moradores da cidade: porém
fonio taes os protestos, e tão convincentes as razões do capitão-mór,sobrc
os perigos, em que fica vão aquellas povoações,que se virão os Padres obrigados a ceder e a ficar, informando por carla, de tudo ao seu superior, e
esperando delle a ultima dccis.io uaquelle importanli simo negocio. E com
os Revms. barbildinhos Franreze ,se lJaviiio relirndo para França, o os capu 'hos de SII II 1.0 • nLonio f'apclliies da al'll1llda de JerollYlIlo de Albuquerqun
pi\l'a l'cmmn!Jul,;ü 1 licando de oc~upado (.I hospi ~iu, e 'uI ella, que tiullil

-78 sido destes exemplares servos de Deos, fez dclle merCe} o capitão-mór em
nome.de Sua i\Iagestado,aos religiosos da Companhia, que é Omesmo 11Igllr
onde hoje se acha fundado o collcO'io da Virgem Senhora da Luz, junto
aonde depois esteve
Carmo velho, porque pretendendo os Padres
fundar um recolhimento na cidade do Maranhão no (lnno de 1752. junto
do Rozario, por delraz da cerca do collegio, mandando que cavnssell1
Jlaquelle sitio,pum ver se descobrião alguma pedra.para a nova fabrica,não
tardou muito,qlie não fossem apparecendo, uns como alicerces,com seus
repartimentos por modo de corredor de que se aproveitárão para o etlificio
do sobredito recolhimento, com não pequeno credito do zelo de tão santa
obra .. Repartidas as terras e chãos pelos l)ortuguezes, conforme as suas
peti~,ões,formou logo o capitão-mór o corpo politico da repulJlica. nome(lndo os sujeitos, que lhe parecerão mais aptos á serem membros do senutlo
daquella cidade. dantlo todas us providencias necessarias para Obom go"erno deHa; não faltando a todas aqueHas llisposições, que lhe parecerão
mais acommodadas aO seu melhor eSlabelecimento,afim de que se mantivcssem em paz, e justi~a, segundo o malhodo, que a sun prudcncia arbitrou
conveniente ús circumstancias do tempo,e ao lJem commum daquelle povo.
J~ para que no rednto de lima só ilha,se não e treitas e a grandeza de um
coral:iio tão avultado. expedia lorro para os conllns da boca uo grande Rio das
AmaLOnas,da parte do Sul. a ~'rancisco Caldeira Ca tello llranco,com 150
soldados,para fundar uma fortaleza no luaar,aontle depois funtlou este grande cabo,á cidade do Griio-Pará,ordenanc1o-lhe no seu rogimento,quc meuos
com a guerra, e só coro a paz reduzisse todli> o Gentio, que encontras e pelo
caminho, convidando-o já com premios,oll já com a protecção e lljuda uas
nossas arma.. Este os preliminares da subia condueta de Alexandre de
l\Joura, quc pilra ser em tudo acertaria, a quiz por ultimo firmar com a
maior de suas hcroicas ac~ões, largando com animo cavalheiro, e desintcresse poucas vezes praticado, todo o governo daqllella conquista,(qu pela
sua patente lhe compelia) nas mãos e direcção do illu tre e lJeocmerito
capitão-mór Jeron)'ll1o de Alhllqnerque. m quanto Sua Magcstilde nua
mandasse o contrario, do que até alli se tinba obrado; e preparado ue todo
o nece sario para a sua viagem. de pedido dos amigos e companbeiros. lhe
recommendoll moita obedienCla ao seu commnntlante, da q'lal pendia a
conservação daquella conquista, aonde se llflmil'HViio ainda frescas as iusignes memorias da slla valentia, e de volta para Pernambuco, levillltlo
comsigo a Ravuruiere, cherrou á cidade rle Olinda, aos 5 de Março 16Hi,
aonde recebeu os porabens do seu general,cheio de gloria,e acompanhado
da fama de seu esclarecido nome.
Desembaraçado já o AllJuquerqlle das sujeições de subdito, entrou logo
a obrar, como goveruador independente. Era elle de um animo superior e
elevado,e como via aquella cidado formada de tão hUIl)ildes principios, quiz
mostrar aos estranhos, que os POl'tuguezes tão faeeis erão em conquistar,
como promptos em edificar,motivo,porque ordenou aos moradores, mudassem a antiga fllbrica daquelles Tugurios,em eàificios mais asseaidos,que na
'correspondencia, e boa arrumll~ão elas ruas, fizessem oquc\Ja povoa~iio,
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senão soberba,no menos com melhor direc~ão,e llppnrato repartida: e para
que a [alta ueeIemplo lhes nào entibillsse os animas, mas antes animauos
cielle, forcejas em todos por adiantar, c pôr em mais agradavel fôrma os
S011S etliflcios; deu logo principio ao pulacio, que ainda hoje serve de moraua /10S governadores, com muis algumas ohras, que depOIS se lhe Ozeriio
de taipa ue piliio, ttio [(lrte, que equivale a mesma peura c cal, e despertando de uns,a actividade lias outros,com univer ai emulaçiio, ajudados da
diligencia dos Indias, levantarão as sua morauas, que ainda,que de taipa
de vara, naquelles principios formáriio lItnil hem rr."'ulacla cidnde, qua
derois se forào augrnentaodo 001 melhor ordem, e matoria pelo decurso
do tempo. A cidade conservou sempre o antigo nome de S. Luiz, cuja
imagem ainda hoje existo na cathedral para estimulo dü piedade, e para
memoria da valentia Portu"'ueza. Ao mosmo tempo,que ao politico e temporal.col'l'esponuia com avultados augmentosda nossaré,ao edificio espiritual,
em qne os obreiros da Compllnbill, não sendo por entüo mais que dous,
trabalbárào com tão "'rande fervor e aclividl\d~,que erüo quotidianos os
fructo ,e copio as a olbeilas de seu incansavelzelo. Já di 'emo co;; lar
de vinte e sete alMas a Ilha do l\Jaranhão. no tempo em que a po suirão
os Fl'dnCeZes, umas de quatrocentas, outras de quinhentas, e al"'ull1as de
seiscentas almas. De sorte que pelo computo das li til", que tirárJo os
Fran ezes, tinhão.is suas ordens, doze mil homens, como con ta da relação
do Rev. superior dos Capuchinhos, o Padre Claudio Abbeville, nomeando
~s dil11S aldcas pelos seus nomes, que posto degeneras cm na pronuncia
pela pau 11 perida da lingua, que em tão pouco tempo não era facil alcançarem aquelles serapllicos missionarios, sempre porém o numero, se podia
-aju tal' com o computo verdadeiro de seus habitantes, que de ordinario
costumão exceder a resenba,e passarem muitos por alto,nu mesmas li luso
Já se deixa võr, que tão excessivo algarismo,era improporcionado á forças
cios uous fervoro os missionarias; comtudo, de tal sorte souberão
distribuir o tempo, regulando os dias, á proporção da povoações, que o
seu zelo a todos ahrangia, c a ninguem faltava a sua choridade. Foi o objecto
da sua primeira diligencia diminuir o numero das aldêa', para que juntas
em menos povoaç- es, podessem ser melhor a sistidas. e doutrinadas pelos
Padres, que para o mesmo fim mandárão erigir igrejas, aonde pude sem
administrar Sacramentos, celebrar sacriflcios, e ensinar os dogmas da
nossa fó, pelo methudo, que para isso trazião" conforme o 10uvavc1 co •
tume das nossas alde:as do Brasil. Erão os operarias in ignes, o mestres
grandes no seu apostolico ministerio, por isso não perdoavão a diligencia
alguma, que podesse conduzir ao bom regímen, e instruoção daquellas
almas. Erão destros na lingua dos T~pinamb1Ís (com es.~ecialiuadc. o Pad re
Nunes), que com as frequentes praticas, que lhes fazlào, os adlalltavão
muito na observancia da lei, que professavão, e pretendião professar,os
que ainda nào passavào ue catecbumenos. Todos os dias de manha.e tania
íazião ajuntar na igreja os meninos e meninas, os quaes juntos, cm vóz
alta mllndavilo repetir as ora~ões, rematando sempre com a Salve Rainha,
e Bemtlito, cantado pelas melhores, e mais agradaveis vozes dos seus neo·
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phyto.. ~~o; domingos e njllnta,iio lodos,e nnt '5 de cntrnr n mis a, rCS:l\'~n
ii sanla doutrillU, OLtl"iào a tn:plit:a~iio dos OivillOS }Iysterios, (l assisliãn ~s
missas, 4uC liaS dias c1assicus erào ('iJnlad~s, () acompanhadas ue milito
hum e ajustado som de charamellas, para o que tiuhilo trazido jú ensilladns
a alguns dos Tupillambó ,no lempo que eslivarão em Pernambuco, o qlll:
tudo· convida ao mesmo, a que pela sua natural preguiça sào ue ordinario
pouco affectGs. este, e semelhante, ex.ercícios, O'ilstavào luuvavelmente o
tempo, não se descuiualldo de Ilssislir om sua co tumada cbariJade aos
enfermos, curando-os nllS SU1JS enfermidades, e ujllntaudo aos remedias do
corpo, as mais importantes e cfflcazes medi 'inas da alma. Assim discorrião
estes dous anjo, cobrando cada vez mais ror~as. para a velocidade dos
Ila.sos· n que os conduzia o fogo de seus abrilsados e piritus, não
faltando ue acudir de quando em quando ao Portuguezes da cidade,
ouvindo-us de confi siio, e fazendo-lhes pnlticas e perituae', que mais
os conduzissem a emeudu dus viJas, e nu uem e proveitu de suas
almas.
A. primeira missão, olll'esiuencin,clue funrlárão maisjnnto á cidade,para
commouidade dos moradore., foi a que derito o nome de çugoába, aonde
com o da ilha nldcarão os Indios, quo tinhão trazido de l'cruallluuco, e
amo esta houvesse de er a norma du mais aldêil. ,nella estabelocer todos
e os m:lis coslumes, que pude sem servir de exemplo aos vizinhos, e de
edificll~ãl) aos estranho. Ern preciso acudir com mais cuidado aos Portu~
gueze', (lue na cidade neces ituvão ue maior frequencia do' acramentos,
ele sermões, e mais mini terias, em que e coslumão occupal' os filhos da
Companbin, e pnl'a que a falta de assistencia continua os não privasse de
11m tào importanle soccorro, ajustárão entre si o' nossos Padres, que um
ficasse na casa, c o outro discorre se pelas aldOas, para que nem a uns,nem
a outros fallasse em algum tempo o pasto espiriLual,distribuído igualmente
por todos, sem que o cuidado dos neopbytos privasse ao moradores dos
interesses da alma, e das conveniencias de espirilo, Fizerão com que as
mais ald~as se govemnssem pelo methodo dos aldêanos de Uçngoúba, pondo
cm cada uma dellas um catechistn, que fizesse na ausencia do missiona~
rio, doutriua aos pequenos, e instruisse aos adultos, para o baptismo, no
perigo da morte. Erâo muitas as consolações, que os 1'ervor050s filbos de
Santo Ignacio, experimentavão no meio de tantos trabalhos, gastando
nestes santos gyros,as forças com notavel fructo daquelle!:' Indios, que nas
suas mãos acabavão o cur o nesta vida,e alcançavão por meio das sagradas
aguas,os descan~os da elernidade.O qne snhia a visilar as pevoações,discor.
ria a pé, sem companheiro mais, que o Santo Christo, que lhe adoçava o
laborioso de tantas fadi~as, sem mais trem que o Breviario,e bordiio, e o
nltar portaLil, que cllrregavão dous Indios. Consolava a uns, animava !l outros,e a todos soccorria,ou na vida,ou na morte,com os meios mais com'enientes, e com a assistencias muis proprias da sua grande churidade. O
que flcilva na cidade, assislia aos moribundbs, ouvia de confissiio aos que
hu cavüo a no ~a igrejn, e nella os praticava nos dia, de sel'müo, especial.
mente 11a quarc ma, proccuf'Ildo proci" ão Llc penitcllcia, tomando de então
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principio plouvílvel costume das sextas-feiras, que ainda. boje se ohsena
nos olleo-ios, a que tambem assistia muita gente dus aldêas, pllSm(l,lo todos uns ceremonias daquellcs dias, que os ajudava muito;\ crellç:a
dos Divinos mysterios, por ser mais faci! entrar-lhes a fé pulos olbos, Cjlle
pelos ouvidos. No fim da sêlgrnda quaresma se ajuntav50, e llm!Jas faziiill
as fuuc~ões da Semana Santo. Tudo se obrava ao sum de vozes com grande
'ternura, a que os incitava a memoria de tiio devotos e entel"llGciJos passos,
rogalando em um destes dias os presos com as esmolas, que tiravão pelo
povo; não se descuidando entre t1l1no de os visitar, e consolar nos aus
trabalho. e prisõcs; e para que mais succintamclIte se veja o muito, que
estes ferrorosos missiunarios trabalhárJo na vinha do Senhur, e salval;iio
cios proximos do primeiro dia,que siJbirão de Pcmambuco. até o lempo,que
se seguia no nos o estabelecimento nó Ilha uo Milrilnhão: quero aqui Ira ludllr fielmente a carta,que o Padre superior lanoel Gomps e creveu /lO
])adre prorincial do Brasil: -Muito He\'. Padre provinr,ial. Depois que
com a benção de Vo Sé! Rev. !lOS despedimos neste sallto colle"'io, ,,!limos
do necife uma segunda-feira 5 de Outubro de 1G15 ; e como monlámos
os baixo ue anta Antonio,com ventos gero s,e bonallt;'o'io. ,caminhAmos
ao N0rdest , mudando os rumo muitas vezes por lIãl) trazermos piloto.
que oubessem os fundo ao baix(Js, d/muo a O os militas grUt;as, por
nos trazer por cima delle , e nos mclter na bllrrn . sem ilbermos os Cc1llae., nem t or onde vinhamo . Eu dizia totlas ii lardes a. lur\ainl1a",e com
os Pa(Ire-Nos os e Ave·~Iaria chamámo cm no'so favor U é1nlo:"a qllom
os navegantes costumão encommendllr- e, accresc ~lIlafltlo sem:lre no fim
( . osso Padre anta Ignilcio l); e parn que o dia fo: e todu ue (loos.começül'a pela manhã a visitar os no sos lndios enjoatlos, e que lIdocciiio ua
sarampo, mandando -lhe fazer de comer, e r partmtlo-1116, permitiuuo Deos,
que eu não enjoasse, pura poder servil' de enfermeiro a elles,e ao Pildra
Diogo Nunes, meu companheiro, qlle toda a viagem patleccll esta molesla
"doen~a. Apoucos dias de nossa oa ve~açiio,andiÍmos ffiltis nmarlldos á torra,.
l)ara que (J corrente das agoas, que era mais que extraordiu/ll·ia, IlOS niio
levasse ao orte do porto do Ceará, aonde desejavamos tomar lingua do
que no .laranbão pa..savü. Ao dia seguinle nos amarrámos na boca delle.
que estft em altura de tres gráos e um s"srnu. A' tarue ahi cm tcrra, lia
qual, posto de joeihos, olhantlo para a banda aonde me di enio. e lava
uma igreja de Inc1ios, a tres leguas de distan ia, em que e lá enterrado o
nosso bemaventurado Padre Francisco Pinlo;venernndo-o com luda a reverencia que pude, me encommendei a elle,lembrando-me do muito espirita,
com que eUe começou esta missão, dc que eu por então não mereci ser
companbeiro. ]?allei com os Indios, que acudirão á praia a saber da novidade de tào grande armada em scu porto, e pela dcvoçiio, que ao venerando
Padre tóm. me fizcrão força para me levarem á sua aldêa. Difficultei a ida,
-em razão da distancia, e porque nos haviamos fazer á vela na manhã
seguinte. Iuslárão-me, que me Jevariiio em recle, vim a concerto, que iria
. a pé, se me entregassem os osso do nosso Padre Francisco Pinto; o que
nüo quizerão, e afJlrmárão, os haviào de defonder com as armas,se 1h'05
li
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lhes fazer. mimos
e mercês. se a isso consentissem, e assim 'o tillUüo experimentado, que
f"lllil'll!(i)-Ihe algumas vezes, annos inteiros, chuvas, e por essa causa o
lUtllllimentos, fmctos, (l fructas; e depois que em sua igreja o agasalhârão,
niio luas faltou chuva, nem sol n seu tempo, e quando os ameaça essa falta,
,Sr! \'!l0 á sua sepultura,e fallaodo com o servo de Deos,dizem :-Pai Pinto,
'<'!ai-nos ChllVII, 011 dai-nos sol.-Conforme a sua necessidade,como se fôra
.elle senhor,dos tempos; e Oeos par~ honrar seu sen'o, e mostrar quão
,aceita lhe é esta missão, lhes concede tudo, á medida dos seus desejos; e
t'allando com Ml1rtim Soares. cu pitão-mór do Ceará,difficultou tanto tirarem
aquHllas reliquias, como c:Jrecerem dos favores, que os CéQs lhes fazem por
'seus meios; e eu agora conheço, qne fui seguro em pedir enoarecidamente
(lO Vigario Balthazar João, <I' e de caminbo estava para essa Capitania,
lJue,se pndessp.,os tirlls-e (le IlOile srerctamrnte,e osle\'asse a esse collegio,
pnr me parecerem as mnis riras pedras preciosas, que e.las partes podem
dar: e pllra Cjlle il vi tu de 'ses ossos antas se aecrescente nes es Padres, e
irmiios o zelo da salvaç,jo lIas almas, e venha levar ao fim liio glorio!tos
priill~i\lios. Des:lmarrlldos u!Jste porto. viemos navegtlndo por Lesnordeste,
Illlldandn os rumos, confurme as ondns, o na quinta-feira, 15 do mez,
ehegúlllos á harrll do Pareá, qlle está em alturil do dous grãos, e cinco mi1111 til " mandanuo o capitão-l1lór,ao sargento-mór Diogo de Campos, com os
Hilvios peqllenos sondar n barra, e que ao outro dia tivesse unas balizas
postas nella,jJarn entrar II nrl11aua pelo meio acima, e as'im o fez; e unalIII 'Ille entrámos no porto dI) forte de S. Luiz, e os Indios se farão alojaI'
jUllto a um monte, no qual o capitiio-mór mantlou fazer um forte, a que
pllzenio o nome S, Thiago. em um lugnr alto, e ar.ommoclado para castigar
ao: navios, qne sem or:,dem quizcsscm enlrar, ou sahir. Nós tambem nos
.acornmodúmos nlli perlP, cm um lugar muito apto para repetir as cmboscadlls: logo todos o,; moradures fnl1ios principaes LIa ilha nos recebêrào
"Olll presentes, e refresco, vindo Jepnis em pessoa peuir quizessemos aceitar agasalho em SLlas povoar;Ões. Entrados, qlle fomos no forte, chamadu
S. Luiz., quiz o capilão-mór, que 11 primeira missa, que se dissesse na
igrej'l, rosse sole1l10e. como foi, cantando-se a àous córos, e com charalI1ellas. HOllve prégação, e em todos um geral applauso, e agradecimento
ii Dous Nosso Senhor, por nos ter livrado de muitos perigos na viagem, e
,da,; pH~.es com os Francezes feitas com posse pacifica do forte de S. Luiz.
.Us prin 'ipaes, que no forte S. Thiago nos tinbilo visitado, o tornárão a
fil~.er. pedindo-nos quizessernos ir ás suas povoações levantar novas cruzes,
j igrejas, e dedilrLlr-Ihes pela sua língua os m)'sterios da nossa sanla fé,
.('0111 mais clarezil.que os Revs. r~'dr~s Barbadinbus, pela não saberem,
,<' raze-Ios çhristãos; allegando un , serem os primeiFos, que isto tinbão
pedido; outros o conhecimento antigo, que de nós tinhão, por terem descido de Pernambuco, quando OS,POl'luguezes o começárão a povoar; DOineando os primeiros,Ílovoaclores ; contando os casos, tanto ao certo, como
so lIou vessem passado em seus dias; nem a idade, que em alguns passava
de cem unnos, lhes tiravo. ü roemo.ria,; ,e outros tO,mavüo por i.ntercessore~
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l"uns Indin parenLes,ql16 em nossa compillllJia vinhão. Àccr scenlava em
os desejos de satisfilZer a lodo', o grallde dcsejn, que elles Jl)() lra\'i!n,
de sc quererum fazer chrislfios. DDvamos-lhes espcrllflças de algum tempo
virem Padres, que mais de vagar lhes declarassem os m.rslerio dr) flOSS:,}
sanla fé. por nos havp.rmos de voltar para Pernambuco, e por não firarem
de lodos descon alados, lhes declarava o Padre Diogo unes os my 'lerio,;
da fé, dando-lhes nOlicia do verdadeiro Oco, da bemavelllurança, pn'flllu
dos bons; 6 do ifl(CI'IIO, casligo dos máo.; e as lar rimas, que ii algulls \ r
derramar,magolldos du engann, cm que vivião. me fizerão r benta r tlulra~,
vendo a lanlas ovellJas, desejusas de enlrar no urrai de Christo, e creIO
do seu rebanho. No fim da pralica, mo lravão algull ,tanta de cOllsola,;ãn
de não haverem de gozar do bem, que lhf\s declaravão, c haverem de ir
padp-cer penas cterna , que arfirmõrão, fora melhor não nos rerem, 1ll:11l
ouvirem,i1ccrescenltlnl1o razões,Cjue movcriüo,a quem menos vontade li\'c~~e
de lhe satisfazer n sua. 'as visita, e praticas gastamus parle do dia, e
noite, dando auc1iencia aos embaixadores; recebendo un . e desJledillrll1
outros. Porém Deos Nosso Senhor, com seus secretos conselho ,atalho
nogsas lrar.as; porque,anc1ando nós com a idéa de embarcar-nos pcrmitlin
que viesse lima doença de caLhnl'l'os, om pleuri~cs, que levou mllitos
om dia, o meio; e foi lão geral. que poucos bouverão, que IIÜO locassem,
e como dé ~e mais fortemehle n s no ·sos, era Ilece sario acudi-lo, cnn fo,;5a-los.e cura-los, por não deixarmos aos criados na igreja com tanlo trilllalho dos Padres,na unhas dos leões infernae. Nós llOS occupavalillls lia
saude espiritual, e corporal dos enfermos, sáoorando-os, e dando-lhe oulras mé'inhas, que 05 desejos de o v"r sãos nos ensioaYiio ; e endo Gelllios.dizião que ludo o qne de nós linhão ouvido era verdade, e clesejav50
levar a cada um de nós á sua aloca, para que os curassemos, e fizo'semos
christãos. Porém satisfizemo a esles de cjos,com lhes \erllotar cruze ,tit,IS
ao som de harnmellas, e o Padre Diogo unes lhes declarava,o que I'('\lresentavão; alé que o enhor, qne nella derramou seu sangue, Feja ('rrirl(l~
que elles se aproveitem delle, o a nós dê forr.as, (~ grar.a.para o ervinllo·.
Um Inrlio,lhe adoe eu a mulher á noile;depois de termos levilntndo UllHI
cruz,elle se cncomlTlcnucu a ella, estando cu ao pé ensinando a doutrina
em voz alta, que se ouvia por lOUél a 1l1dêa, amo faziamos todos os dias
de manhã, e á noite; e elles, llllS sallião.outros rr.'pondiào donde e lavijo:
veio o dito ludio a mim, trazendo a mulher doellte : e postos todo ele
j Iclbos, me p3dirão rogasse ao Senhor, 4ue IJella l1Jorrou.lbe désse saude.
Eu me vi cm grande aperto, porque,por uma l'al'le, se me rep.·csentél\'o,
que se lhe lião alcança se saude, que niio ererião nu que Ibe diziamo', e
ensinavomos; por outra,se niC reproselllava. que :,ó pedi-lu ou, 'ra jlJ ta
razão, para Deos o negar. 11 0sto do jocl lIus,caD hecenclo o. meus peer:auw,
pedi ao Senhor, ouvisse os rogos daqueJle' Gentio, que uellelinh~o posto
sua esperança: ollvio-o Ocos, . surou a nndher,comu desejaviiu. AIgu 1'15
'sc b(lptisár~o as. im adulto·, ill (,:l'/remis, COIUO criallr.éls, Agora IraZf1l1U'
elltrc mãos o bl1pti.1I10 de UIII prio, ipill morador, c senhor. que foi dtls
llossas tcrfllS de J;;arul. "I CfI) I't:llJiJIlJÜUCO , (!ue l'alCl'C ter nJaj~ etc n'lU
lIÓ
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esle affirma penír nas 3ua~ doenças a Deas lhe trouxesse I'àdres~
(I ue I) baplisassern; agora diz que morrerá conlente,e seguro. Quando a este
Jl)rte de S. Luiz chegámos, nos agasalhlÍmos com os religiosos Fraucezes de
S. Francisco, que se lmctavão com extraordinario rigor, oaridade, e humildade, e zelo das almas, e representavão bem a perfeição da sua religião~
]~u os mandei "isitar logo, que chegámos, 001 o mel bar presente que pude.
:E11es nos "ierão buscar ao forle, que é dislllnle, c isto fazião todas alô
"ezes, que a elle cheguvümos, 050 consentindo comermos, nem agasalbatmO-flOS em outra parle; e assim fomos verdadeiros amigos, andando á
mmpetencia quem havia de mostrar mais amor. Agora continuámos corn
()s religiosos de S. }'rancisco, capel15es, que forúo da primeira armada, na.
mesmafÓrma. Esta ilha,que temos corrido,é muito abundante de algodão,
Jegumes,e mandioca. Os outros Gentios,habilão no Pará,que é um famoso
rio, mais de cento e oitenta leguas deste forte, aonde Francisco Caldeira foi
rom cenlo (J cincocnta soldados fazer uma fortaleza, por mandado do capi~
tiio-roár Alexandre de Moura.Tem muita communicação com o Gentio de la
ilha, c enc<lrccidamenlc pede, que vamos lá, que nada nos fallnrá. Por
tel'ra,é mais perto, e vão lambem por mar em canÔas. lIa muitos Tllpu)'a8~
de muitas nações. das qune:> quatorze fallão aliogua geral dos lupinamlJás.
que é quasi cOlTImulTI no Brasil. Marão ao longo do rio, c afllrmüo-me,.
que facilmente ajuntárão trinta canôas ; estas trazem guerrn com oulros,.
flue tambem rn rào ao longo do rio, e os suas casas esliio sobre a agua com
gllarila, e recolhem as canôas debaixo: c isto fazcm.pora melhor se defeo~
derem (são e 'los os celebres Nheengaiblls, de que falia o gronde Padre Antonio Vieira): todos são grandes lavradores; e para mais DOS moverem a irmos lá,promellem fazer pozes,largl.lrem as muitas mulheres,firaodo só com
lIma. Sustentamo-los com esperonços de em algum tempo verem lá os Padres,ao que responJem, sejamos nós, e não marrão elles, e seus filhus primeiro. Todos desejão a agua do baptismo; falta-lhe o senhor,que,{at1'gahM
ex itiltel'e seclebat sic supra {ontem. Amesse está sazonada, e a sementeira
madura; resla a 1'ogale Dominum messis, til milfat opC7'ar'ios: o que,eu em
nome de todo esle Gentio, encarecidamente pe~o a V. ltevma., pai esla em
111glll' de Dea , que,como Chrislo,nos manele Lnxale 1'ctia vest1'a in capl1L1'am Tlisciwl1.; e vendo cu tanla :1'Iultidão rio peixe, TJeço, a todos os Hevs.
Vadres, e e1lilrissimos irmüos, e companheiros nos:>os, que deixaudo o
(lescanso do collegio, poohão os olhos no sangue, e chagas ele Jesus.
Cbristo, e nos venhüo ajudar, etc.
DA'-SE ?\O'FICL.\ DA TRASLADAÇÃO DOS OSSOS DO VENER;\YJ~L PADRE FRANCISCO
PINTO, o QUE DEOS OBROU POR SUA INTERCESSÃO. E DO ROTEiRO QU.e o
SERVO DO SENHOR GUARDAVA NA JlEDUCÇÃO DOS GE 'TIOS.

O fallar esla carta na saudosa memorio desle insigne missiol1ario, 11 os;·
df\sperlou a lembrança- para lraclar, com perlOa menos apressada ,da t r;lsla~
.daçàu dos ossos de 11m "ariio l50 grande; que depois de lriumpbur ua llle )ma morte, merel;()U particular reç;orcla~ào seu esclareGiclo nome; que apezar
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da 1)1(' m" in rallllão (a haque anligo nas ~enlilidade, do Bra il),foi a sua
n1p.lOorifl Ião gl'illa aCls presentes, omo bem aceila das me ma nações,
fJue anleriormenle o lral<Ír50. 1\<10 farão ó as montanhas do Ibiapába, o
glorioso lhealro d8S acções heroic~1 tio veneravel Padre Francisco PllltO:
porque muito antes linhào os cnrnpos de Jaguaribe,sido tcstemunhas do
milito qlle obrou no en'iço de Deos, e corÔa dp. Porluaal,este varão apo 'alieo. Dllns VCleS,apezélr do inimiao commum daqu~lIas almas,linha alia
pisado a fra"o idad daqnclle terreno, que parece c\ tinha nascido para
ulti\"llr tenn infruelifcrlJ, e para lirar fruelo da mesma e terilidade. tma
das quaes, quando,comG anjo de pnz, a foi annunciar áquelJes harbaro ,
para cab1l1 cnmprimento do que muito anles lhe tin!lão proposto no
anno de 1.507 os Padres Dio"o 1 unes, c Gaspar de uo-Peres, a requerimento de ~Jl1nool Mascarenhas; o ao qne então faltou, que forào as soJemllidade d lia, fui o que fez agora execular a sabia industria do veneravel
Padre, caplleitando-o. a a signéll', e jurar,com as ceremonios proprias uo
seu gentilismo, pacteado, que vi nha a er, UI11I1 ampla liberdade para
Portllguezes criarem nas suas lerras o godo Yllcrllm, e (,11\'<11101', na parte,
que melhor, e mai conveniente' lhe pareces e. para os poderem extrallir
011 benefkio da Cllpilauill de Pernnm1uco, que erl1, o d 'seoberlo, que p r
ontão delJes se podi:t utilisar. Concluia o novo embaixador aquella tão
de ejada paz,a lempo, qno experimolllaviio os Datumes uma ri~orosa secca,
que era univer aj n f,dta de mantimento peja grallde e:ll'rilidnde f'n1 que
se acha '50 asnas lllvOllrns. Pare 'ia dirficultoso o remedio' ma ,era mais
que ordinaria a c.'nliançn, que os lnciio" tinb50, de que, empenhado (}
I'adre,haviiio de experimeutar i1bllndanciéls ue agll1l ons sua" sementeiras.
]~ra a bumildade, a que pelo contrario se oppunha a e tes sinceros. e bem
nélscidos desejos, porque, fundados na fé grande, que tinbão na virtude
do roervo de Deos., que niio deixava de receiar,'llle a falta do merecimento
proprio, defrauda e aquelles afOiclos de Ilma mel' 'e, pora que preei amente
ha\'iiio de concorrer il obrll adrnim\'eis di! Divina Omnipolcncia. Bem
clesrjava cl1e,que o milagre se efTeclua e; porque ao mesmo pnsso, que as
Jnvollfas se ferlili. as em, se rega 'em tambem aquella nO\'a5 planta,
podendo Jel!as hrolélr muito sa7.0l1ac1o , e proveiloso' froc:tll , ue que c
pudessem sustentar a faminta nlmas de tllntos harbaro ; áquem de ordinnrio, mais o que pelos olhos, que o qu ... lhe entra pelos ouyiclo ,costulna
mover os animos, pllril abraçarem com gosto, e maior segurança as yerda(! 's
da nossa fé. Movido á compaixào,e cheio de fé, pondo já de parte o recOlO
ria sua conrusão,pedio fervorosamente a Deos,com os olhos no céo, e os
joelhos em lerra, quizesse pela sua infinila misericordia acud ir a uma
llecessiuade tão urgente,de cujo favor poderiiio ao mesmo tempo abrir-se
1.1. nuvens, em abuoclancia tle agua, e os enlendimentos !los infieis, para
não duvidarem rIo poder de um tl"lO grande Deo , qL1e com os ben tempornes, lho darin lambem os elernos, que a sanlQ lei lhes prometlia. Cou a
maravilhosa! que o mesmo foi li abar a sua supplic3, que de alarem-se os céo. cnl abul1t1ancia de aguíl, 'um que c1al\i por diante frul:(if1cárüo l'JI'U Deos, c para O' homens élqucllas terras, tolallllcnlU
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!'ec a-,com. o continuos [lrdore5 do sol. Foi tão rrrilnLl o conceito. 'llle os
lndio fizerão da santiuaJe do veneravel Padre,que ualli por diante lhe IIÚO
derão outro nome,que o de iÍlnanaiéÍra,quc qu 'r diwr: senhor dél chuva.
Sentindo oot(lI'olooollle sua morte, quando d(~pois oubcriio a barba riJaoo,com que os Tacarijús Ih 'a tiu hão dado, sendo clle Lão amante dos lodios.
corno proficuo aos seus maiores interesses.
Pôde a terra comer o corpo deste insigne variío nas raizes da serra do
Ibyapabn, onde I) tinha depositado a incansavel diligencia de seu compa·
nheiro,oPlldre LLOizFigueira; mas nunca odescuiuo poJe gastar a memoria.
que do seu Padre missionaria tinhão os Indios naturaes de .Jaguaribe.
Todos .estes ônnos, que se passárão depoi - da sua 1I10rte, alelltárào os seus
clesejos,cOl'D a esperanç!l, que ainda tinhão de o ter, senão vivo, ao menos
mor o.nasua compalluia. Despertou mai estô ua vontade a grande ecca,
que por este I1I1nO, em que chegamos aqui. tom a bistoria,experimenlitrão.
semelhante á pas atia em qlle era tão certa, como inevitaveL a fome. se
o seu Padre Pillto,lhc não continuasse a mercê de lhe ullr agua, que a
mesma terra, aberla em bocas, com mudas vozes pedia. IlIcit<ldos de UIlHl
tão grande cOllveniencill, tomáráo ii reso luçiio de ir buscar a lodo o risco
os ossos do sou l1monaiára; e para o porem em oxecllçfto,determinárão osos prineipaes, dia certo,em que havião da partir; e armados em guerra,
como e houvessem de conquistar um grande reino, se puzorão a caminho.
e chegárão finalmente ao lugllr, que pelos signaes era o me mo, que lhe
linhil relatado o Padre Figueira. Manc1árão abrir (I sepultura, e acháriio
o precioso deposito, como thesouro e:>colldillo debaixo da. terra .. IettCrc'io
os Ossos,com IOr1ll a venllração em um cilixotinbo, que lel'árão: e partindo
alegres para II sua (erra, os collocárc'iu em uma das principac aldêils
daquelle districto. Procurárào os Padres de Pernambuco haver a si
umas relíquia, tanto mais w'neraycis, quanto em maior a estimaçào
com que afJuelles barbaros as possuião; porém,nem II diligencia do nossos os pode de moJo algum persulldi r, nem o amor dos Indios desapossar-se
de uns ossos, que sobre tudo estimavào, porque diziiio: que na posse
daquclle r.orpO,oSlil\'a todo o remedio dils suas maiores afllicções, tendo o
sol e a chuva ao arbilrio das suas vontades. Dominava entre todos os
os maioraes dllquelle sertão, com mais autoridade e poder,ql16 os outros.
O celebre e insigne principal Cilmarào, cujo nome foi tiio allendido dos
nossos historiadores. em razão do grande soccorro, que deu ás noc;sas
armas na expulslit> elos Hollandezes de Pern:Jmbuco, a quem sen mesmo
valor foi rain,que,além de alterrar, nào causou pequenos estragos nas dominantes tropas de F1o!landa. ESk, pois, que pela maior soherania se fazia
mais respeilado no Ilio Grande, aonde tinha uma populosa alde:a, era pur
extremo affeicoado ao venerllvel Padre Francisco Pinto, aO tempo que alia
reparti o pelos da sua naç.ão () sauclavel J}asto da doutrina evangelica, com
um modo muito proprio do sen amavel genio, com o qual se fazia queridode todos, e com especialidaue uo principal Camarão, que por seu grande
i:lmiO'o o tratava; e corno então ouvisse com sentimento a morte do sorl'o
de Deos, e ;]n-ora lhe dessem a 111 grCllÓYll, de (!I10 CIll uma da5 alMas Ul}
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Jagunribe se acha vão jiÍ traslac1auos os seus "enoraveis ossos, convidou
() vizinho" c passou orei !TI no;; v(lssallos, que em dia uxo ~e achassem
toJos juntos, para com uma apparatosa romaria, visitarem todos ao seu
granue amigo, o pai Pinto.
N1io amanheceu dia filais alegre naquellas povoaçõcs,que o determinado
para a partida, vestiL!o toJos de gala ao seu modo da mesma peça, de que
costumão trajar as mais vistosas aves do paiz, que pela diversidaLlc
de cores, não deixava de fazer uma beUa per pcctiva aos olhos, ao mesmo
tempo, que os fazião mais temidos (quaes mitras de dragões) ; as coifas de
plumagem, com que se ostenta vão mui medonhos, ajudados dos arcos, e
frechas, de que ião armados. POllCOS dias gastárão na viagem, porque o
mesmo amnr, Gom que busraviio a seu Padre, lhe dava us az;)s para cami~
nhilrem mnis ligeiros, até que por ultimo cnegárão ao lugar, onde estava
o precioso deposito, que bU'scavão, Postos toelos de joelhos, se abraçou
logo o devoto principêll com os ossos do seu grande a01iO'o, tão ballhaJo
em 1.10'rirnlls Je consoI.Q~ão, e ternura, que 11. poueri'l ausor ainda no"
mais duros de cora~lio. I to acabado, corno era granrll:' o respeito, que
entre todos os principac daquelles sertões tinha cunciliado este valoroso
Indio, assim pela valentia de seu braço, como pela destreza na guerra, e
grande numero de Vl.lssullos, com que se Linha feito dus mnis poderosos;
entrOl1 a dar leis, c a passar ordens, finando parece devia estar as do
maioral Llaqllellil aldOa. Tanto póde um valor com forças,e a tanlo se sujeita
um receio sem valenlias.
Mand u logo,que tou3S as alJêas se [Ijunlas em para celebrar ao seu
modo as exequias do defunto Paure, que nas CJue sãu extraordinaria da
pessoa de maior distincção, niio consta tlemais,q'le de um continuo choro
por espaço de tres dias, a que elles chamáo Çapiron j e como tambem as
Iloites se gastárão nesta piedosa ceremonia. se concluía por então o oftlcio
de tres nocturnos, a que as lagrimas,mnis qne a vaze ,pagárão o ultimo
tributo áqllellas veneraveis cinzas. Faltava ainda dar um proporcionado
lugar para a collocação du urna, que com maior decencia tinhão já o~
berlo, e forra.do de um panno azul, que entre tanta pennriu bem podia
supprir os vclludos, ou pannos de seda mais preciosos. Mandou logo o
Camarão,edificar uma igreja de maior grandeza, e melhor ideada, que a
antiga.; nll porta da qual,depois de acabada,se collocou uma formosa cruz,
e dentro de um altar, que para isso se fez,se depositárão os ossos do vene~
ravel servo de Deos ; e para que a sua memoria fosse perpetua n[lquelle&
povos, mandou, que loJas os Indias das ald~as yi'linhAs, om procissiio
lIrmados de cruzes, os viessem visitar, e os da propri'l aldila todos os Jias
pela manhã,e a seu uso lhe viessem dar o Jandé Coáma, que é,como entre
DÓS,OS bons dius. Já nlio faltava ao devoto principal algum outro acto, em
que pudesse exprimir ao vivo,a grande veueração,qué tinha ao seu grande
amigo, pelo que,agradecendo aos Iudias deJaguaribea diligencia,e affecto.
com que tinulio trasladado aquelles ossos, recommendou-lhes muito o l'es~
peilO,com que os havião de tratar; e promettendo-Ibes a sua a sistencio, em
repelidas visita I se retirou com o~ seus ao Ri~ Grande, satisfeito de os ler
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collor!lllo,; com maior decen 'iil, e n50 rom peqllcnn. invejas 11a
Ol'1lro os senhores de 11m lão precioso lhcsouru. Esta, que para o
Cillllarií(.,I'oi ;\(.':\liu propria ua slla gl'l\tidflo ' lealdilue; foi PUI'il os llH.1ios
uaquellil povonçiio, um conlínuo despl.:rtauor da sua lcmbran~il, .1: venera(:iio
no seu defunto Padre, eai clJja presença se cclebravüo, como se estives'c
vivo, e fo se seu verdadeiro pal'oel1o, os cusamcnll)s, e se rilclil1cn\'ào já us
eelebrado , cmquanto nno tivessem missiol'llll'io proprio. cm ell sei, que
'Os ossos 110 ven~ruvel Padre, puucssem enconlrar loaior piedade cm animos
J'l'Hlis civilisaL!os, e enlre Dações muis politicas; mas assim costumiJ Deos
fazer grandes, ainua nesta vidi.l aos eus servos, que por seu amor, e serviço se quizcriio fazer n~lla pequenos, che t1 undo por ultimo a derramur o
sangue, c dar a vida por seu amor,em belJelicio do proximos; e porque II.
gl'llncle pindaue deste principal.foi a que por entiio ê~brio as portils á genü
Yenera~ão daquelles povos; seja-me li 'itu, em signul da nossa f.{raliJão,fazer delle uma bre\'e,e mais bem merecida lembrança. Foi lão benemerilo e le
bom lndiu da f5raça da vocaçiio, com que Deos o chalUOll 1\0 gremio da
santa igreja, que ainda catechumeno, e ll~O de todo inslruiJo nos mysterios
da noss(( suuta fé, pelos Padres (com e pecialidade o Pudre l)inlo).
que os suas terr!!s linhiio ido ônnunciar a lei cvüngelica, cum animo elo
vo\ti.lrem, por niio poúer 'm aiuda ficar de assi laneia; era nu sua ausencill
o Camarão,o melhur substiluto, c o mais npto catechista, tomando Wo deveras ii sua contü a inslrucçiio ue seus vassaltos, que quando via se esfriavão,
na perseverao\a do que osPadres lhes recommendnviio; ejá c!JriSlüo,1.1epois
que vier50 os Padres,e ulISUU ausencia,era elle um fervoroso prégndor,que
não só com o exemplo, mas tambem com II. palavra, os animava a guardar
a mesma doutrina,que aquelles lhes li~hão pratícaJo, discorrenúo com incansavel zelo pelas aldêas viziBhas, exhortanelo aos chrislãos para que vivessem comI) taes, e aos que via em perjO'o de vida, para que morressem,como
catholicos; e para que os pagãos não fil1alisassem destituidos do remedio,os
calechisava, e ia dispondo a receber naquella ultima hora, com agua do santll
bnptismo,a segurança da salvação eterna,animando-osa morrerem consolados
por acabarem filhos de Deos; pelo que se fazião herdeiros do céu,e li vravão
das penas do fogo do inferno, aonde seus avós choravão a infelicitlaUe, de
não terem quem os curasse da sua cegueira,e os la vosse das suas culpas nas
saudaveis fontes do baptismo. E porque vio,que ü falta de missionaria os
entibiava Da mesma fé, que aprendião; os alentava o seu zelo, com as esperanças, de que logo virião Padres, que não só a elle, mas a todos os mais,
<iue os quizessem, e eSlivessem instruidos, osbaptisassem. A tão fervoros0s
desejos satisfez a Divina clemencia por meio de seos ministros, os zelosos
lludres Diog6 Nunes, o Gaspar de S. Peres, que apenas chegárão de PerIlambuco,á sua aldêa, dérão principio á sua missão com um bom numero
tle innocenles, e adultos, já capazes, que baplisárão; e como o principal
Comarão, era a pessoa mais abalisacla naquelles sertões. pedio olle, e o
approvárão os missionarios, que o seu baptismo se fizesse com aqueIla
solemnidacle, que pedia o seu caracter, e era prec.iso para conciliar mais
l'espeilo, assim ao Sacramento, como ao cargo, que mLre os mais o distin~
S(\l'ern

89 guia. Emqllnnto elle se prepnrnvn, e davn ns or,1en5 p:lril r pln' r;orrCr.1le
l'ldo, o qlle entre os termos da sua possilJilitlade plJde~sp. servir ii UIII universal festejo, t!iscorrMào os Padres, pl'lns lTIilis illd~i1s vizinhas, 1:í1II~
ehisílllllo, hilptisilorlO, (:onfessanrlo, e eXNcilalldo os mais IlIinislf-lrios
proprills Je seu zelo, e os mnis re ommenuadlls do selJ illstíluto. Heeolbidos os Padres,ú povollção, era .F chegado Jia do soiemnissimll bitptismo
un principéll r.nmurào, qne foi a 111lll1illga quil1CJllilgesilll:l do al1ll0 do
Senhor de1G12. Ao ablli.ldoiÍ tarde se deu prillf:ipÍn,('om lll1Jilasdélllsns,
e mn. cara<1us,ilo seu llIodo, que embora bnrbaro, não dei\:avil tamholll.
sendo com:) era, de pnrccor ridiculo. Havia flnlllas dispo las elll ItU1I10lliil
de vozes. a qne de quando em CIWlllllo acnmpulIltav,jo (IS télll1borilllws, que
se!'viüo de campa so aos bailes, e dc alegre reen'a':ào aos olJvidos. Segllitinse [IS vm. ,qne sendo de alg-nm modo gratas, SÚ se fU7.iiio enfadonhas pela
l'epr.li~ii() cOlllinuu das mcsmilS Gilllliga:>, i1('omll\odudus lodns á olenlnidal1e
du . egllinte dia, como ó r.ostulIle entre 1lIles. De noite hOllvcrüo tiros, ~
lumillarias,que se gastáriio todas elll don. Ilg,e tOfI'Je de illslrumelltos rust"cos, por serrm notavelmente inclinados a estas, e scmelballle<; folias;
allJilllhecen o dOlllingo, qne I1nquelle dia bem so podia chama'r pu:hoa du
nores, PCliiS muit/ls de rampo, tom que es\nVil alcatifado o ('ilmillho dil Cilsa
do prlllGipul, alé 11 igreja. ,'aitio elle finnlmcnlc veslido de gala, pn'l:eclidll
cJ 11m fe.tivlIl ncompallhllmlJlllo, levando com igo n sua mulher, e Illho<;,
c gr:>nde Ilumero de va sallos. qlle () seguiiio. Chegürú n ú igre.la,aond ' "
e"pcravilo os Padres, que,com a maior pompa, e (·tlrcrrll,niils da igrl'jil. ILJo
conl'erinio o llHptismo, c á toda sua familia. 1";lhad;,1 a fllllc~,jo,ao som do
toque, e e lrondü de algllOlas cnrgas, se rerolh~ni/l IIlllentl's a conlinuilr
o fe:,tHjo. com que clllullfi',rvo o acto, c pllzorào o I'f;millc 1Í solcmnidade do
11m lào grondc dia. No segu illfe se cclehroll o matrimonio, ín (acc ecc/esicr,
om 11111[1 dos Olulhcrrs, que elllre a Olili esc',olhou para sua I.. gitinlil
r.onsorle; desp r1inrlo d' l'i1~ü :JS mais. e re(;ebl~ndo Ilrsle, c nos mais dias,
mnitos pélrahL'lls dos vizinhos, e mais Portngllezes, qlll) em rlisltlllcia du
vinte legnlls vim'iio ohsl~ql1i<lr o faOloso principal D. Antonio CiIlnar,jo, por
se fazer de tucio créJor o seu bom gonio. e revelôlllles sprvi~<1s, qlle selllpl'n fez aos sp.renissilrlos reis de l\ll"lu O ld. mOlivo, porqlle o jlllg;1I110S /IICre<:edor de-Ia particular Jernbl'an~a, rara assim f{'lilllllernrmOS o pspeci'11
aLfecto, qlJe lOuito além lLI morle t;UI1S:JgrI1U li siludosa memoria do vene·
rarel sorvo de.; l1eos,o Padre Fl"IllWisco Pinto. ·nem agrarlcl:irlo se lOostrou
0110 aos Indios d' JilglJllribl', q:.Jerendo,col1Jo liio I'ilvorl'r;ido de Ill)Os.l'llgar
com mito la r"i1 as obscqll iosa:. 'cnora,;ües. que ti IIItÜO feito nos spus ossos,
pOI' Gllja virtúd" reccbií'l() i'quelle3 pili'l.anos sol, t) e.; h1I \'ll,COIl forme a l1ece~
sidauc das Sll1lS seiÍl'iIs. c lavouras, ClJ010 consta de III\l summarin :llllhenlico
de Leslemllnhns, assim Portllguczes. COJno fndins. tirl1do pelo Vigario da
viIl'a do Hio Grnnde, que Iodas jurilrfio rnnrcciia lil'os li Clllllll1ndidado do
tOlflpO úqllellus povos, seO'llnuo O que [w,liio por inl.PITlls.lin (11) servo ue
Ocos; e algul1las lestelllunllas <Iccr scelll.iio no SrHIIJnpnjlllenlo, fpll' 1111511115
velhos, qu'C alldaviio Ilú':;, e senLi.io por iS5\) maior frio. SI) (jlwixavi-Io dos
oulros, qllC peJião Ch:l\"cl ao Padre PillIO,(;OIl1 grande prC'jlli'l.C/ O;':Il. Quero
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- no remnlar estas saudosas memoria".com o queem \·ida lhe succedeu no serliío
tla Rahia. Caminhava elle, ocompanhlldo de muitos Indios, de volla de
umn entr<Jda, que linha feito. para reduzir <'I fé aquelles infieis. Era o tempo
de meio dia, que cm clima l50 cnlido. é nOlavelmente penoso aos caminhantes.Fazia·lhes o ('élmillho mais inloleravel fi grande falta de
ngua, que nijo pouiào descobrir, pura com clla mitigarem as asperezas da sede, c os anlorcs Lia sol. Jú muilos, de céll1sáuOs c opprimidos da
sede, se lançaviio por lerra com grande dóI', e compaixiio do veneravel
Padre, quando via, que um principal, que o acompanbav:.J, chamado Gro.gorio Dias, lhe pedia instantemente, que se compadecesse de seus filbos,
que precisamenle,por falIa ue 1l3ulI,actlbariün ao desllmpnro. Mandou clle,
que se junta-sem IOelOS, e se puze som om (1 e em ora~50; e as im dejoeIhos.com os olhos no céo,.olllm ]);Iler com tnl el'l1cacia Ú' suas porlas.quCl
i1herlilS as nuvens,se soll1inio a' agua., e e inulIliárflo os rampos, rom pasmo, c ns omhro dos mesmo:) Indios. yundo-se remediados por modo tão
'repenlilw, e por virlude e meio liiu siugular. 8 para que não só os Indios
fussem mimosos du [iio particulares favores, o foi tl1mbem O Padre FI'.
Anlonio,religioso da da refurma do ;;Iorio-o pnlriarclw S. Franci-co, e filho
.to cllpili.io Jorge Cn!Oollo, 50111101' ue engenho de Igu:ll'uçÚ, um Inzaro do
dlilgél ,e um misera '('I esqllclelo, e retralo da mortt',posto já ao desnmparo,
-c'sem ~)spcran~lI algul';;) di: re lIcdio, dopois tle um ,mno de uoen~a, ül6
'(jlle recorrendo aos divillos, Ollvilldo alguns prodigios, que Deos obrava
pelos merecimentos do yellerav ,I Patlre, so pegou com elle, com grande fé,
-c devo~iío, ó· meHendo debnixo da (lnbecoil'n lIma parte de seus ossos, nüo
foi nccessario mui:, pnra filie as ehilgils por si se Sccl:a~som, o cobrasse o
·('nfermo perfe.ita saude, recolhendo-se siio a PcrnambuC0, e publicando
·lgrndecido a especial men:ê de um liio singular favor. Este u pouco do
inuito, que pudéramos s<lber da virtude cm vida, ·e depois do morto, da
vrotecção deste aposlo!ico varão, éJ IHio serem (lia escassas IlS pennas dos
nossos .antigos, para escrever o grande numoro de sUaS prodigiosas ac~ões,
pelils Cjllaes,a.sim como foi C) primeiro, que abria cornillho ú gloriosé/.
misslio do MnranlJiio, se fez lambem verdadeiro exemplar dos missionarias
,desta nossa trabalhosa \'ice-pl'Ovin 'in, de quem foi perfeito imilador, seu
primeiro fundador ofadre LlIiz Figllúira; aI relldendo de tãoinsigne mestre,
-<Issim clle, como o mais, qlle o se"u irão, o modo de estabelecer e fundar
lantas,e tiío por ulosas missões; nem é bem se duride ser o vencrpvel Padre
J'rancisco Pinto, um como prin~ipal ngente da sua fundação, Lebelldo de
sua rnra virtude o grande Padre Fi"ueira, aquelle apostolico espirilo, que
dopois Jluvia de infundir nos companheiros, e deixar por exemplar aos
vindouros; concorrendo ao mesmo lempo no c60 (como piamenle cremos)
seu ill.ustre companheiro para n slJccessi\'o augmellto de suas laboriosas
j,l)nquislas; e como para estas conCClrresse com zelo inctlo5.i1vc! a .admiraveL
industria do servo !le Ocos, qllero ilq ui j anlar, para ensino dos nossos misfiionarios,que se occupllrem em tirar almas do sertão, o melhodo, que elle
l.ISl\\'a, quando fazia descimentos, G pretendia tirar os Gentios da barbari~
dnclJJ,em fJue vivii.io pelos matos, ou para os aggregar a ouJras a.ldêas jiÍ-

-otCOI1\'ertiJas, ou funuar com cllcs nOvas !,ovoa~ües, cm quo so puJe sem
civili ar,e melhor reduzir ao cl1ri-lianisrno,e 10lJvaveis C031umes em qlle
enio inSlruido.. Antes da enlrada a qualquer serlão, procurava o le zeloso
missionarin, informar-se elos me mos Inuios da SUíl alMa das Ila~ões.qlle
havia por aquclle serllÍo; on dociliuaue, OH fereza do seu genio; se viviü(I
junto em povoações, por m·)l\o de communiJade. com mais ou mOllos
poliLica; ou se era gente lle corso,e vílgahulldil. ou dividida em magotes;
os cosLumes, e vicio á que enio mais inclinaclos,espe 'ialmenLe lalrocínio ,
bomici ias, c lJigamin ; se erão inimi~o Jo' P< rtu"'urzes, e pnrque; c
finalmente e n lIe hilviil tlisposi)1l para s,~ poli relu aldear, e qu meios
serião mais efficllze5 á sua redncçãn; inform3l\0 miudnmelllc de tudo entrava logo ii dispôr mau lIl'ilmCllll\O qne.i III"uva acommouiluo 8sl:ircum -lAncias
Jo que linha llllvido; umllS \'ezes pruPíll'(lIl.l0· e,e indo em pessoa; oulra
mandando eml üixallores. qne eriio a""II 15 IIl,Jios p,Hcnles, ou vizillhos
(hlquella na~ii , que prelendia reduzir; <-pie por is 11 buseavíl sempre ler
nas suas al<':ca. sem Illa.L lingua, para esta: enlrn·las. aI)' quae ,depois
de bem inslruidos, e m IIlOr pruclicallos. cnlreg,l\,u nlgllll' premias, de'
avellarios, facas, macha Irs, e rouces, c alrrttma ye le, e a!tjiio de cÔrle. alI
pessa mais sllbida 1111 côr, que no pre~o, para o principal, por :erem as
uadivas o melhor il1 frumanLo, para quebrantar o {;ora~õ('s de les urulOS,
sobre animado penhasco; e embora [os cm grandes o ga-tos, que prccisamcnlefazia com e-los des 'imenlos, cra maior o lucro,l1o valor, <.Ie lantas e lão preciosas joius, quaes AS alma:; que para Deos s lu(:raviio. A :im
preparndo ,oinslruidos,os rcmcllin o Padre Pinto áqnella naçiio,que prelendia descer, recommenuando-Ihes nãn dis'e sem logo,que o Padre os havia
ir vizitar, para que lhes oiio sncceuc c enlrar a desconnan~íI,e largarem
aqucllo domicilio, fugindo par" onlro' mil ,que tào sómcnle depois de
enlrarem, ou com arma em relirada .ou com cllas abalidas, e com Lodoaqaellas ceremonias,com que elltre elle5 . e a nnuDcia a rOl, disse cm ao
principal, e aos seu vassallos, Cfue o Padre Pinto, que era o seu missionario, lhes mAndam muito- cobecallÍs, quc vale o mesmo, entre nó , que
muitas lemhran~a. , porque eril mllilo cillnarada daquellu lIa~ão; e que em
signal do aITeclo, qlle lhes tinha, lhe lIlilll.luva aqllcllcs mimos, que os
embaixadores di lribuitio lOf!o, conforme a ii[lslruc~iio do lIadr ; e nada
mais dizião, esp rando, quo elle entras eUI a pergulllilr,pal'a que nas respostas lhes pudessem di perlar a vOlllad ,e ílvj\'ilr o ucsejo' e vencidas i.l
difflcu!clades ua sua llillural inercia, 'lllfiI5SL'm ua re.olu)lo ue üu rarem
o mesmo á fJl1'(l o interes c, c a Su<l llaiar commodidüuc os convidava.
Primeiramente pergunlavão pelo Padre quem era, dnn le tinha vindo, c ii
-que llm? Como p;;ssavão os lndios IlR sua companbia; que (;nnveniencius
10g'ravão, e como er~o lr·acladas elos bran(:os (assim chanliio (lOS Porlugnezes). A tudo respondiiio com cnergia os \'l1lhalxarlores, bem 'II aii.ldos
pelo Padre Pinto, usando com indu Iria da- melhore l'lirílses,e "pres üc ,
para lhes inculcar com efOcacia aqllilln. a qlle os prelendião a{rei~oiJl', que
era por enlão a sua maior comlllO lidade temporal, que a espirilual S0
cferia para ouLro lempo, (lUando a l11c81\1u o 'casiúo abrisse ii porta, para

-02se lhe proptlr rom fructo a snavitlaue elo jugo, qno havião de carregllr, e
,IS rnaximas tia lei.que hllViiio se"uir. Destas tão importantes praticas,resullava commummente um de tres en'citos: o primeiro, e o mais raro, O
respondorem,cum tiS armas lia miio, que nãu querem nada com os brancos,
porqne sabem de certo, que os h<io ue tractar muito mal, e otlsumir no
seu servi:.:o: o seCTuntio,e menos nsodo, o dizerem,corno os Athemiensa a
S. PillJlo-andienws te de hoc ílenun- qne é O mesmo que,Consiilerorei
no ponto mais devélCfar; o terceiro, c mais ortlinario, o mandarem com os
embaixadores dons, ou tres Indios dos mais capazes, que com a vista examinassl~ll1 primeiro, o que ouvinio, e que significa SOm ao Padre, o granJe
gosto, com CJllO os seus nilciol1aes íicavão tle o verem llas suas terras: e
qllantlll jil u indllstrioso missionario os via na sua rresen~o, n<io é facil
explicilr tiS cilrinhos, e UfélguS, que lhes fuzia, e de tal sorte com re"aios
lhos <Tanlwvil os CtlWçõcs. que vultavão cl)l)tentes, e alegres,lI dizer maravilllas Utl Padre, do belll que erào trllctauus 03 Tndios nas suas aldens, a
quem 1J;IU faltuvão com o ner.essürio, e acudião com mais aillda do preciso,
~l para qoe
gosto de todos,ficasse ue todo completo, lovélviio ,i[! a certeza,
de quando o Padre os havia ir visitur, p,bsadn tlintas luas; que 6 U Illethot.lo por onde regula esto Gentio a successiva distribui~tio, e numero certo
dos telllpOs; o tllnarismo tios mezcs, e Onumero dllS dias.
Entrav(llogo o Parha a preparnr-se,e todo o preparo consistia 'm avellorios,
folcas, tesoura_', agullws, pentes, espelhos, e outras miud '7.(lS desta qllali.
uade, para com elJils cOllviJar ,Hluclles barbaros; com isto, e com um
altar portatil, uma rêde pllra dormir, ealguma roupa pnea \'estir, se punha
a caminho o servo de Deos, arrimauo a um bordão, GOro OSOII ~i1nto Cllristo
ao pescoço, nadanuo li pé muitas legllas,até 'hegal' ilO lugar UI1Stilllldo da
sua uorrotil. Tudos os dias,antes de ser 1I0ite, fazia i1lto com os [nuios que
o IIcompallllllVào, mAndava armar o rancho, qllC tlril uma easil formada de
páos, c coberta de palhn, que parti tudo dão Gommodiclade os matos cio
Brasil; tractaviio de cozinbor, o que, enlre dia de caminho, tillllão morto,
ou na ca~il. ou na pesca, du qlle 11<.1 allullu(IIIGi" nestus terra. por serem
muito ti '511'05 os lndios neste exerc:icjo, em qlle rara Ó a vez, que voltiio,
sem trazerem alguma cousn. ACilb,lda ii côa, <Í luz de muitas foglleil'ils,
que l'élzi,io ao redor Jn (;usa para se defcl1l1erem das féras, e de inliniullde
d~ 1110Stluitos,que de orc1inario se não uttreve,[\ a chegar jllntos elo fogo, se
diJitil\'ào ii llol'lllir,até o secruinte din de Irwdrugada, qne continllavào 1\ ua
viagem. Emquanto os mais tlormião, "eltlva a maior parte da Ilnitt) () apostoli~o v(lrão, encommenJalldo a Ocos, o bom exito dll sua pretençào, qne
cl'a rl:Jc!lIzir (IS almas daquelles Geotios,no verdadeil'o caminho da salvil~ào,
vencenuo tlifliculdadc'i, lolerando trabalhos, e suürifÜ:ünllo (IS for~a5, aI)
ser\'i~o \la IlIiliar gloria de Deos, qlle entre tantas fadigas Ih(~ adiantava o
prelllio cm abundantes,e continuas -'onsolações de seu espirita.
()lIall·ln já sc acha\'a perto da ro\'un~ão, flllO buscava, despedia nlgllos
ln ias. que lovaSSOll ii 1I0va da SilO chegada, e quo di sessem, dOSf'j,l\'i1
muito acha-lo todos jllntos 1'111'a os vêr, c r'onvidlll' com algllma (;0 li. a de
quu IUla\'a. Chpga lO lillalll1cntu ao lll"nr dotermiuuJu,ia ucnwu'!ur al"uIlla
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rasa. rrue eslivesse de pej alI 11 , e que para habílaçiio do Paufe,iú hultão
reservaria. ~Jalldilva Hnnilr ii sua rôd(~, e ia recebendo as visitas, a que e
davil cl)me~o pelo prinr.ipl\l; seglliíiu-se os rnais, sem ontro cumprimento
tias hoa Villdll, que li per"lIntilrem pela sua lingungem: Erejurician, que
quel' t1izer,.fá viestl';o que o Paure re.~pondill pejo 1l1eSmJ laconi mo: Xeaju1'ician, .Já vim. Entrava logo o 1l1ullterio,catla U1ll3 com seu preselltg. ou de
fruclas,on de bebiuil,ll ,seu mouo, uma ,11 rarillba,ou beijús,quesiio uos bolos
muito delgado.> ue farinha ue púo; uulras, a ca~a do mala, ou já:l ada, ou
jáco ida,ou ainda c1"lIa' o que tuu n , elll dizerem palaHa, ião \,onuo ao reuor do \'ad re, om a eirCIJrnslilncia ue ser ubrio-adu él comer,ou beber,do que
lhe trazião, villdo já feill) por modo de YWllda;...endo é\ primeirn,que locava,
posto que levemente il da mullllJr do prilJcipétl. e depois ns uns outras, pella
de de:collnarem, lliio s· ellils.mlls lUllJl)OIl1 os marido: e parentes, tOl1\illlUO
por rle preso, o n/ia Cjuen'r o Padre provar du omiua ou 1.>ebida, que por
obsf'C1'1 io I lia lin !liio olfere('itlo; e como eslas s.iio de ordina rio dcsa IJrida',
Irio lill\1(I1) bom missionario pequH Il lI1orlilicaç<1o ell1 il provar. AC<Jbada
r la harbarac remonin,se cnlinão todos,eo tlaure,UaSII<l rêdc,e davll prillcipio aos parahens du slIa vincia o prill 'ipal,a qllCm seguiãu l'Hlus os mai ,
Teciíio nas praticas alguns agouro, a 'Iue s/io dado por natureZil,COl1l0
verbi ,gralia, (pe vir;io nnl passam de estremada °Tandc1.o,e alguu dias
antrs da lta chegada; qU(~ linhão snnhauo conl unia OTallde chuva, cum a
qUill cresc'urijo repentinamente Os sells millllls, e as SUM; mandioca' ; 4ue
tuuo enio a isos, LI que o Paure, havia unalrn .lil' clle"ur ás suas terra" ;
seguiiio-se Os trahalhos da sua llaçã.o, ou flor via dl~ guerras, ou por C<llamidadc ue epidtJmias, qne tudo relatava 11 principal, com miudeza. e -irclIJY..talwiils, dando-lhe os mais circumstant~-, os wnens,Coru o son ro~tu
mauoSupernpe-As"im é-na verdado, A esta fallil,rr pundiH o l)adrel'inlo
com (lulra "1~11Il'lhi\lll ,ou por si,se sabia a Uil linguiI' ou por interprete, c
a ignorava; sigllilirando-Ihc o grallue amor,que lhe. tillha, e relutalldo-Ihe
pur exlenso, qllallto lia \'illgcm lhe sur.eeJOril, com qu'anto descommodo
a emprehcll(lf:ra; remalando pL1r ultimo, que o fim de todos estes lrabalhos
Iliio era oulro Iflllis, qne o buscar iJ sua I.Ilniwur, o lractar de seu bem,
promellcndu-l'le a sun assistencia, pllra os defender de 5l:lUS inimigo";
porqne 5 'Illia UO cora~ão os gr[lnJes Inales, qne lhe linhilo contado, Assim
remalavil,e ao Ilje~mo tell1po cnlrava a reparlir os premios. que levava,
prill1ciro I' II)'; primcipaes, e'suas lIIulheres, e depois pelos vassallos, mais
011 IIICIIOS cOllf..rme a grauuaçiio de SllllS pessoas; ue sorle, porém, que
lIingllcm ficas.oC1 sem ulgl1mu prelldu UO p[ldre; e po to qlJe intenlo de
dr. alli O levllr, era li salva~ào da. suas almíl. ,c leva-los comsin-o para os
in"truir nos my:;terios ele nOS511 Santa Fé; l:ada pur elll50 lhe fallava no la
Jnlllel'ia,l'orqnc niio queriil de golpe illlroullzir-lhes umll mudanf;a de lei,
e terrils,Cjlle precisamellte 11,,~sha\'ia desel'cu.losa,esl eranuo prilllciro,que
pelos informes dos mesmos llldil)s, que o IIrompillJl1aviio, e fossem a1.>randillHlo,e all'eil:oando as von laJe Jilquelles bilrharos' circllmslullcia muito
IIllcessariil, para tnllis se Ilrreigarelll no IIUVO tllodo de vida, que ha\'i;io
de, t.'3uil', p"r lIUI) pH sar,;111 de UII1 ii outro exlremu,com e\'iuelllc perigo
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da sua perseveranca. Despedillos do Padre,enlravão a convidar os compílnheiros, assim o principal, como os mais, e delles se informavào do seú
modo de vida,entre os missionario ; de como pa savão,e erão lrilcliluos; c
'de todas as cODveniencias, que disto LinbJo; e como os Indios ião já instruidos, de como bavião de responder-lhes, conlavão por miudo a sua\·idade do traclo,a commodidade tio passadio, a assislencia nas enfermidades,
'e liberalidade com que erão soccorridos,quando se vião mais necessitados l
e finalmente todas aquellas conveniencias,que elles.como experimenlados,
lbes sabião muito bem explicar; o que mais os admirava,e de alguma sorle
os movia, era ouvirem, que os Padres deixáríio seus pai ',mãis,e parente,
e as suas mesnias lerras, em lão larga dislancia por causa dos Indios ;
e que por viverem entre elles, tinhão já padecido lantos lrabalbos, e moles·
tias; o que tudo confirmava a diligencia,com que o Padre,logo que li ahllya
de rezar, procurava informar-se dos doentes, que havia n.1quella aluêa,
buscando-os em :mas casas, com que assim adultos, como a innoceul' •
'Ou por si,ou pelo interprete, que,levava,os consolava,e ia dispondo para o
baplismu, que recebião, quando já. eslavão para mürrer,com grande consolaçiio do servo de Qeos, que afUrmava, nunca lhe fallúra este <.Iivino
'sOccorro, 00 exercicio deslas trabalhosas reducções. Ao Lempo, que [las aya
de umas para ouLras casas.sabião os meninos á vêr o Padre, que o cllamava, e lançava sua bençào, junto com algum fio de avellorio ao p sco~o,
'que de proposito levava; o que veudo as mãis ue outros.lhe Lomavão o
-encontró, e lhe oITerecião os filbinbos nos braços, que elIe, com grande
ternura, passava para os seus, e com grandes caricias. e afagos os Lractava
com nolavéI contentamento das mesmas mãis; nem já o Lemor naLural <.Ia
tenra idade, nem a novidade do bospede, os acobardava, para o não seguirem, como seguião, até a propria casa do Padre, que a todos contenlava,
e mandava,com muito pouco, que por alies repartia. Com Lão aleare, e industriosa conducla,se ia entranhando cada vez mais, o caritativo missionaria
nos corações daquelIes barbaras, e umas vezes as mulheres ao mariuos,
,oulras estes ao principal,persuadião uma. e mllilas vezes, que não convinha
privarem-se da companhia c/aquelIe bom Padre, que lanlo cuidado linha
com elles', e com tanto carinbo tractava aus SCtlS filhos; c porque os In<.lios
da comitiva do Padre lhes linMo conta~o, 'C encarecido a sua grande
liberalidáde, ião logo ter com elle, a pedir-lhe machados, e fouces, que é o
'ql,J.e mais estimão, para a factura ue sllas lavouras. Hesponclia-lhes com
agrado, que elle não trazia mais que tres, ou cluaLro machados, e outras
\antas touces para o principal, e seus parentes mais cbegados; porém.que
na sua aldêa linha quanlidade de ferramenta , que puuessem suppri!' a
todos, querendo elles ir viver na sUa Companhia·,livres de seus inimigos,
'com grandes roças para se sustentarem, qUê para enes de proposilO linha
mandado fazer: boas terras,para fozerem outras, com a poderosa con\'e'niencia de serem vassallos de eI-rei ue Portucral, que era senbor de grande
poder, e protegia muilo aos Indios, e lhes fazia particulares merc~s; e
'sobre ludo,que lucrarião a segurança de sua salva~ão.sendu filhos de Dca.
'~ herdeiros do cio, que liieus pais, e avós não mcrccQrüo ; 'c que era <.'5t1)
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um bem tão superior, que só para lh'o communicar, se tinba elle dester..
mdo da sua terra, e parentes, e andava embrenhado por aqueHes matos,
porque não queria, que o diabo fosse ~enhol' das suas almas, e os ator..
mentas e para sempre no fugo do inferno.
Á ben~oava Oeos de ordinario,estas santas industrias; porque de tal sorte
ia movendo as yontades daquelles Gentios, que, vendo que o Padre se
queria apartar ti !les, tomavão a 1'e olu~ão de o seguir,e se recolhia á aldêa,
donde tinha sahido com grande numero de almas, que ganhava para Deos,
formando noqs aldêas, e dando-Ibe sitio. e terras muito acommodada&
com graudes roças, das quaes se sustentassem, para que uão estranbassem
lorro 110 principio o novo modo de vida, nem jámais tivessem motivo de se
lembrarem das cebolas do Errypto, que voluntariamente tinh?io deixado.
~ ta era. e foi sempre a vida do vürieravel Padre Francisco Pinto, e esla
a fórma, e regimento, que inviolavelmente rruardava este fervoroso conquistador das almas,nu reducção de tantos milhares de Gentios. que introduzia no gremio da ant" igreja, e do tantos vassal1os, que ujeitou á obe..
diencia dos serenissimos reis; motivo, por que dere er gloriosa a sua memoria a toda II veneravel vice-província do Maranhão.
os PADRES MANOEL GO;\IES, E DIOGO NUi.\l;S COM O l\IES)IO FERVOR (')
LO VAVEL EXERCIClO DO SE S ::mi.\'1 TERIaS ~A ILHA DO nIAR.\~UÃO. E -LTL\IA
RESOLU~ÃO Q E TOdIAR.iO,A' YI TA DOS lNJlj TOS PROCEDlllEl'iTU DE EU 4;\.'
AMBICIOSOS, E (Ao l\LE~OS ORGULIlO OS MORADORES.

CO~TI:-lUÃO

Atraslaclaçiio dos ossos do primeiro missionaria, que contou esta nossa
missão, nos deu motivo para cortar de alrruma maneira o fio á historia. pelo pedir assim a exacta cbronologia dos annos. Deixamos
aos Padres, totalmente embebidos na instrucção dos Indios. c no me..
Ihorameqto elas vidas dos moradores da cidade de S. Luiz ; não perdoando a diligeflcia alguma, para que a sul). caridade abrangesse a alguns, e o
seu zelo a todos. Já na nossa igreja se observava o inviolavel costume d,a$
doutrinas todo os domingos, e dias santo, a que assistião ~ssim Indios,
como Portugue;les. no fim das quaes sempre se fazia alguma exhortação,
acommoqada aos bons costumes. ~a quaresma, e continuavão c(·m notavel fructo ás sextl!-s-feiras, pelos passos da paixão de Cbristo Nosso Senho!.'.
Na semana santa, se e.'ercião as c.eremonias daquelles dias, com a maior
perfeiçã.o que podião, expondo-se o Santis imo na quinla-feira, em urna
pequena custodia de prata, que os Padres Linhão trazido de Pernambuco,
com muita ~uzes de cera branca,em um vistoso throno, e guard\!. de soldados na igreja, até a dominga da resu~'reição, o que tudo obravão os Padres
.com especial culto,acompanba<ilo umas vezes de motetes por solfa; outras
.das musicas mais alegres, .conforme.a occasião, e dia o pedião. Erão
frequentes as confissões dos mais devotos, e os lnd ias cada vez mais so
.edificavão, e consolidavão na fé,com a vista de t~o santas, e devotas funcções. Is~o mesmo,com outras muita particularidade ,affirmavão ::om juram.ento o capitão-mór Antonio Teixeira de 1e110, e Luiz de Madureifll,

-nG11llrlitor grrallla genle de guC'rrn', e proverlo'r-múr ua real fazenda, e de
oulros mais, cujas nulicias e ilChiio em nosso poder.
Sentiil por exlremo o uemonio, C'apilnl inimigo d1S alm:ls,
\lnligo
semeador de discurrlius,sc ildianl\lssem ('Olll visivcl au~melllo ns 'hrislllndudes, e se emendassem com cOflheci~o frudo as "idas de alguns Pnrlllgllezes; e como sabia muilo bem, erão os Pütlres os unicos oj)erariL' ,qu~
trabillua iio nilqllella Iilo dilatada seára, eonlra elll's prol'urtJu armar os
seus enredos, e diauolieas astucias. ElIlrou n semear n sua zisania entre
o lrigo escolhido, pilrn que, á visla do eminente trilbnlho, desmaiassem
os obreiros,e o :,cnhor da sC'ára nlio rflcehes e lautos lucros. Eniu o. morildores do Maranuiio, naqnclle lenlpo a nlilior p:lrle gente lJaixil, a qnem
f;lilítv,jo cspiritn para obrar acçõcs dignos de honra, l) limpas de louo o
gencru dA c(Juí~a, quo era por enliio conmwda sell5lJntidade, II p ('('\Ido a
quo eslaviill nlilis inclinndos,com c"i<.!enle prcjnizo du suns nlmos, e horroroso escilfldalo dos miser3"cis Indio~, que riio todo o il\"O tias Sl1C1S dcsO!' Icns; porqllP, instigildos elo me nlo dpJTlonio, 011115 rOllhil"ão a honra,
tiranuo-Ihe com nbominavel violencin SUêlS mlllherc', e nlhn~; ü outro il
lilJertl\lde, no continuo exercício de um ql1olidia,no ('apli\'l'iro, pm lTli:l:s
ptlga~(J1lc a mesma infelicidadc, em que ordillilriamel\lc \ Iviiio, e ac·uba"lio.
QUCil\iI\'iio-8e os pobres, e ilrtli 't.)S Irdills a Feus pais, e missionarins,pnJ"il
qne os remissem de l,~o injllslas ve:(iI~.ü{)S, e repetidils t.rrallniils, í~lIegllviio
lhe o bom tracto, que rccehilio 110 poder dos l"ranceze~, de qllcm linhiio
sido conservados em paz, e jusli~ít, com uma exacla, e uvanliljarln puna dos
seus ser\'i~o. ; o que ôgow experimenltlvüO pelo conlrario. Davão-Ih' em
ruslo com as grnndes prumessas, qlle lho uzerão cm nome de el-rei do
J'ortngn\, de serem lrM:tados cOI11 brilnc1urJ, e mnnlidos sempre sem \ io~
leTIcin, cheios de mercês, o remunerados com grélnlles premio, se pelo de
Porlugnl largas em o parlido de Lfrallt.:lI, que elles promplnmenle abanr1nnúrlio, e á custa de muilas vidns, e snngue tinhão concorrido paril a expulpulsão dos ~~rancczes: ceuendo as mesmas lerrns,de flue eriío scnhnres,ao
Sceplro Porluguez, pnla eonvenil'ncia de serem em tOt\o o tempo protegidos
uns SU:lS armlls. Queojllgo ,qucpadecião, Ihrsern insupportayelmenle penoso,
polas violencins continuns, e a cnra lrio longe dn Sllil qneixa, que se viiio
eru lermos do enlrürcm em dese<perar.üo, lJor faltu de quem lhe applicllsso o
remediD.
Es[as, e semelhanles expressões. Iodas fundadas 11:l raziio, e justiça uos
misurnveis lndios,penelraviio de sorte o corn~iio tios :lfl1iclos missiOllnrios,
q uo era preciso dcsafo"B r algumas vezes o sentimento pelo beneficio elas
proprins lilgrimlls, pondofanrlo com mndlll'eza os gralldes (lcsservi~o de
Doos, e do prin 'ipe, qllo desta universal desr,on~ol:lçiio,nucessariamente so
11f1viiio s('guir, e era bnslallle a murchar aqnel\as novn5 pl'1I1I.m" perdidAS
11:5 espru·i111t.;US de as Ver l10rrsccr llO jardim dn santa igrf'jn, de qne se poderiíio desviar, vendo o pou('o caso, que se fuzia do renledill da sua desgrn~n.
Movidos de zelo, e anilllados da jnsti~a da causa, Clllrúr;}o os Padres a
proptlr os meios mais Sllavcs, com qtlr. se neu.disse il cOflvelliencia dos
lJlOraUilre ,sem prejnízo da liIJerdade dos 11lllios, servinuo a mesmü emonda
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do sali façiio aos O'r3ntles escl1nualos, com que tl licencio"a vida dt! illg-II n".
vai mio-se da violcnciJ, lhes rDubanl de suas proprias casas sua llll-'. Illil';
familias, com periO'o arantle da hone lidade, e prejuizo ainrla maior da
conlinellcia. Não aproveilaviío naua as salllas l:IXhOrl,ições dos mi siollari\f~
de Deos, porque o achaquo liio longe eslava ue lIdmillir remedios bréllldos,
qlle a corrupção do líio depravados coslumes pedia verdugos, e necessilava de cauterios. Era já a eslo tempo fulleciuo o grande Jeronymo
de AJbuquerque, na iuade \Jroveclil de selenla annos, com elema illlflade
dos bons, e decadencia visivel dnqllellas chrislandadcs; e poslo deixltssc
em seu luO'ar a seu filho Anlouio de Aluuf(uen.}'Je. herdando e le \l
valor, prudcncia, e (tcerlo do pai, niio pôde comludu lleroar-Ibt' o respeito;
nem as desordens tle Beulo Maciel, que lhe foi dado por seu poi, por
adjunto,conlioh50 em seu vigor lotla aquella oberlicneia. e lcmor, que era
devido au seu governo. Requeri<ÍII os Padres se puzesse lermo li l,mlns
rioleueias, e se refreassem as i \)jusli~as, porque c1amu\'a o aggl avo, e dava
vuzes á innocellcia uo de consolados lndios; porém a nada se deferia,
talvez, porque os respeilos mundanos o não permillirião, ou porque ii
for\,a IIÜO serião por cOlüosuffh:icnlcs,ú ilhal r um lãotlesarfllzoadoorO'ulho,
e desordem daquelles moradores. O que acaDou pur ui limo de apurar ii
paciencia tios 1l0~_0' mis 'innarios, foi a injusLi\,u da guerra da nação
Trememé, iluadil !la co la do Maranbão.enlre O Pareu, e a Tulo)'a, com (I
prelexlu de que u tes [nJi0s linuão morlo nilq'.lellas praias, e (;olllido a uns
soldauos da \Jraça, que por lerra lillhiio fugidu para I'enwmbuco; mas n<io
era e la a causa gt:ouinll unsla sua pale,1ua alisfllção, chegantlo, corno rhegunio, vivos ilquella cidade os deserlores; mas sim a grande. e .. bolllilltlvel
G(Jbi~a, de que eslavi10 possuídos, tudu afim dlderem f'SCfLI\'OS, e de abrirem por esle meio lima lill'Ra porta fi injusli~a dos capli "airos, pe ('adu ori·
ginal desle eSlado,jü do tempo da sua \Jrilll ira fllodac;;io, por não pnderern
nunca acabar os Padres, com esles pelvos o 'õervirelll-su dos Judios.
como forros; motivo porque, além de !lO perseguin>lIl 11 maior parle <:lo:;
seus uabitantes, seml,re nos foi uesafTecla esta ciuade, sem que ue nó formassem, oulra itlO"lIma flueixa.
Bem viiio os moradores uo Maranhiío, qllc a sua cobiça n.ío podia ohrar,
como queriil sem receio, e a cam c.1escoberlll. s 'ndo-Iho pl'f~ciso Ve!lcer ohslaclllo , e encobrir injllsliçi.IS; que os Paures. o lião remeuiar.ío clnlollo.ilO
menos impedião em parle; mOl'idos da compilixiio. e .mimado. tio 'lolo.
com qlle juslamente uefend iii" o mesmo. angue, qur.,f\m oull'\I tempo l;lJrrendo das feriL!as,cm se['vi~l) Jus llossas armllS, agora () qlll'riiitl 1;IlI1\'erler
aquelles povos em SilO!' no servil:o dn" SII/lS lavouras, faZl'lldo"IlS !:!emrJ
dobaix.o du cruel jl1 CT O de ullla perpcllla escl'ilvidiio. Prolcsl;Írào os mi. sional'Íos qlle. nàl) se pondo ltmno a lantas d 'sordcns, as poriiio alie' IHI pr ..
sença do seu sobewllo, para qlie lhe:; applic:asse o efOl;i\Z remedi . imleii
flue de lodo se arruilla se oetlilicio dilLJuella já ameafjllda cl1risllluJiU!I'.
~1<Is de IlIdo zombou a ind,)fnita, e or"ulho-a ~ro '''criJ do IIUI \"ulO'I) 1:'111
preol·r.lq)"IUO da 5 llI-raúio. f[llC 11 l'),1da allulldiil mais.que ilOS illlon'!-~·· ,i;l
SUlI des\lrdenltdll cuIJi!:II . .fj i.l c1lilinll)o, r;uln '1IlC ,iiio diS~'(lrrer u' rl:l'rol:l
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JYl.ns P;l(he~ de IJl11iJ pai'a nulril pnrle,clll beneficio das alma" e :lugmenth'
c1u f'" se viii cOII\'crtida elll e:cLllldillo, ii \'elleraçiio em desprezo do devido'
rc,l1L'ilO a tão apo,;tolicw varões: em ca\liIollia , falsidllde", e i,llposturus"
ii que Ilcm ainda a musma- bllrUilridi:lllo :;e atLre\·ia, e muito menU5 III) ,
cura~'üe cat1I.)licos; prelendendo, por meios, tão alheios da 'aridaue, de5~
consnlur os' Padrps; 'ubrigll-lo' por e:te cllminbo a retirar III-se á'P rJlmnhll('O, para ficarem, mais á sua vonti1de, Sp.nl1O.re absoluto de seusdepra\'lldos inlf'nttlS, Tudo sllfl'riiio tOIll pa('iencill os soldados de Christo, e
eril II seu so{l'rilllcnttl o IIIi1ior te'tomunho di' ua rOlls-lallcia, 'um que milisSp.I'lliilll as ,dlteias, que as I'roprias persegui~õl.s, IIté que apurado todo os
meios da sua maltJvolenria, entrou o povo 110 abominavel projecto tle fHzer
á camnra, e i10 capil~o-múr UllI j"('qIJcrimeuto, para que c liln0<1 sem róm
05 I'Helr s ; porqlle dizitio, qnc mquunLo -lIes cuidHs em du Indiu, mal
porlerillil os moradores adiantar o Seu" inler'sscs. nüu s Ilda sellhore da!>
nltlêas, que elles queriiío fo 'sem anll;}s 'ellzillu de angulallos, que rancho
dogenLe livl'e,qlle erno llle5UJO. qu' \)s Pllrlr 5 n/ia podião consentir, Sllm
manifesta illju ,ti~iI do uliscraveis [ndios, propriodflde de 1'1' oulico" virarem-se COlltra os medicas, que Ih applicão 05 /Iudaveis remediu., I'ill'll a
queixa. Certificados os Ptadres de um' tiio· pessilllo' procedimenlo, r!
que lleiO podia deixar este rle tl'Uzercomsigo olllito pe:adas (;onsequencia , (1'
II fogo dUflUelliJ perseguição, üliçado pelu 'ohiçi~, I 'vülllllsse muiore- chalullIa, ; lião tendo já ulbos pilra Y~r as illsolelJ 'ias dos on'rn ores l1em ouvidoo'; pllrü ouvir (IS 1lIjust1JS queixas dos (l(fuodidos; \' 'lido impu ibilitados
IIS romedios, frustradas as uilig ncills, e em perigo evideule tantas,
t<io
florenles oltristandiJde:::, tomúriío ii res()lu~ão d~ uusearell1 na presença de
ui-roi taLIJOlico o remedio de lantus males; e entrcgando o pouco, que possniiio r.Unl ouidauo di! cusa, e pequenil igrcja ii um d 'votll nosso, s~ emJlilrrárào 010 um patacho paru él lllllios de r.asLefia, COIII "rande lasLima de
s 'u' cl'ra~ões, por deixarem 05 seus limado IlIdios ujeitos, 1Í LyrélOllills
dllquelle desesperado rOVIl, a que o seu zelo não podia de sorte ai"uma
iI '1lIiir, salvo pelo meio da protecl;ão real, quo cOlll porigo das· proflríils
vida, IlJcs ião requer~r á côrte de ~li1urid, _o prillcipio du anno ue 1u19'
lar"itriio aquella terra, que lliio cril digllll ue pO'suir \'arór.s t<io santos, o
tolO illcans(l\'cis 110 servi~o de Deos, c bem dus alm<t . Che"árüo a salva'
JI}t'nlO; e na mCsm115 Ihdias. cheio de trabêdlios, e rico de merecimentos,
UCil!lOU o Padre Diogo N'une5'lI' id:1 tempol'ul,paru prineipial' a eLerna, como
nialllellte se púd~ crOr de urp variío dado ii, virlude, o L»0,zoI090 dos bens
dó f,ruxirno, O Padre superior Manoel Gomes pnssou (l'l\Iíwlrid, iJ'infol'lnar
do est.i1uo da cbrisLandadé do l\1l1ranbiiD iI el-rei Cillholico Felippe"ln,
COl1l I:ujil morte, que sllccedell em Março de-1621',se alteráriio os negocias;
e uemoráriío,tOI:duH:inte as resolu~ões, mOLivo pOl'que" no mesmo anilO, :0'
l'eliruu para a:SU',1 pro\'ineia UO I3I'llsil, Hesullflll,pOUGO depois uu sua clteI!ada, () mnudilrclll-se I'eligioso!> di) Compa,llliia a" elJl~linlllll' o exercicio
dusL,1 gloriusil IlIiss~o, Nüo-j'allitrão (;onltuL!o fervorosos, que se oíl'erecessem;
l'ur"1I1 lu"L' u prillleiro lugar I1U e1ei('/io, quom'já o'linha Li '\0 na primeira
<..'UJli.l!lislil da Ulissãu do Ibiapi.\bil, I Cl'lellcel'ltc au Marallbão do seu lriuci·
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'f'io até o 1Inno de 17;20, que por ordem real rOl 'sou para a

r:apili:ll~in

~

l'url1ambuco.
Foi esle o,bom Padre LIJi7, rigueirll, ditoS0 compllnheiro di) v 'n l'ri1\'t!t
Jlildre Frllllcisl~o Pinto, cuja emprcza nào podendo pur culüo 1'1'0 c!{uir.
pela razão já rereridu, a veio ,,<rora <;onlinuar, r'om lclllla gloria
.Ie 'Ia ven 1'111'01 vice-provincia, frlldo, e "lIgml::lltll conhecido r1fl nossa
fc, lia g ntilidnde de~ta illlll, e prllVcil9 espirillll1l de e1l. moradoll:S
till', como tinlla bel>.ido Oe pil'ito dnquclle grande m: ~ionario, era llitril
IlIdo a [les-oll Il1l\i apta, e pilru o cu Itivo de lào laborio'a sllánl, o IlIa is
perilo, Deriio-lhe p r cumpallheiro O Padre I>elll't!i(;to Âmodni, I'Miio
do con!le(;idil illltidade. e fl5pirito de prophecill, COIIIO adiallte \'l~remll~ :
II, <liHlCS ambos 'hl;"f1rào ao i\1al'llnlliio,lIll prillc:ipio 10"0 do i1nlltl se3l1inl13
do I ü2:.!, enclo e 'Ia II primeira vuz, qlle be interr')I11I)1~U II exer ·jci,) itI'U-;lolico destu mi "flu, por pouco mi!is de lrl' ;1I11l0S, qlle ttlnlo vai do 1i'1I1P",
que o primeiro P;ldre" parliriio parI! Cil5tella, até õI l,;hegiluõI dCl~ Pildn~;;
Luiz 1"i"ll 'irn, e Br:n >diclo Amudei ao l\lilrunhito. (Di"llll1f)S al~lIlllfl ,'0115 I
destes silnlll Padre.,) O )ladre i\Jllnocl Gome enlr!)ll IIi! COlllpallltiil, 1Ii1
provincia de Portugal, d~ondu I assou para u Bra-il 110 1t1111U dú 159;',
(,'UI11 o mui pllsilivlll11ente notou o Padrc Anlolliu Fr,JIIco, A IlIaillr
]1llrte do tempo \'ivell na Alllcri"a l l orlu 'llP.llI, ga;;IOtl II l'mprc""
ua mi-s·-le'. pr. cr dntadu lk um grand'J zelo tIil s,dvaf::1 I da., allllils;
() porque o ."11 e. pinto lião C-idliil ·em um ,ô p.~litd(), pa. -;Oll d..
Brllsil ao rio l\lal'1lnltito, lia com.p IInhia de Alexandre du "lollnl qllt'l
o roi '!Jnqlli-tal' <lu poder do' Frõlll(;elU5, cm que Icvl~ niu 1'f'(jlll'lIil
parle no servi~r) ti sell rei,e t inC1illsnvelllpurarin, qll .. II I Illl~Sm(} I.,>mp"
tllle cuidava du hum rias almas. se U10 esquneiu de lUI/O, () rplH podia (;1111duzir ao HII"rnento do' reaes Ulllllillio>, e "IMia do 1'11 P:'ill('il'l'. l .. "gm'l
aprimal.ill, nàus6 desf3ruprim,ir.1 religinSi.),s"n'ill I) prim·:irll Portul:{lIe/"
que penetrou o inl rinr da terra na conqui.lil da Ilha dn ~Ii.lr:ll\hiit), qUilllll1l
COm HU ('omp~lIhlJiro sahio a pnllicar o Gelltio 'I'UpiIlUllIbá, pilra que :-te
voltllsse 110 111),50 partido, Cl)m lüdosillIma I1z>riio, pCrSlltl lido' d"s ral.cns
t01l1 filie O~ PII IrfJ' o prolicárüll, motivo porqlle 1I1t'rC/,(lU ler ulTla gl'iHlde
parle lIe ta cunquista ..como leslencil ti certidãu de AlflXlllldrL\ de ~lollr(J.,
qlle alraz eOpialll!lS; ·,e [\ mesma pralil'il rui a r.an:>a dil entrega dn PI'lIt:'J,
como o me. 100 gelleral Franr.ez confessOIl a,l Padre' •01\1'5. :reve a Iloria
de UI' o primeiro, <lIL logo qlle -ahiniu os [t'nlnceze e5lab le eu, ,fllndoll
11m malhor rórmn a" rnis3ões dU'luella iIIJ'\. Elldlli o que pl'omovell o rllll~)
dil'in UilS ;"deas já instruida', e o que alJ"lIlenloll lia ci latir. t'utl'e li'
llorL'Igueze. ,com lInlavel edificaçiio da'lllolle povt,), qlle tilo mill lhe parrllll,
'os rnilllsterio' tia Compnnhia, que C0111 elle cnritlllivllllwlIle e);cl'ciln i'a,
lIelldirulo (Ias presns, Cllnsolllllrll) aos enfermo., r~Ollrol'lando aos r.llhidos,
IljllUilllrlO (10' l11orillllnc!os, e ,pacificnnrlo aos ,illilllisiIlIIlS: e filtaillllJlllll
digno de ser rernunerlldo com melhor fim, que "ün till!w olltro mili~, qlle
o de maior s'rviço de Oco', () bem dnqllelle mnr111'1l1rl'S, 'l1l ~\IIIH'11 IIIU
)1l1dlmio lirar a n-Io.-iil dc scr elte um du, eu" illsilllles IWill rei I.lII'C ' III! 1'011agiu jlrillll?iro, qU/.).1 Illi C'riiu, e de cnjil <'<lriJa lo rU:'àl1 ,nlstido', jlBra
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por ultimo ohrigarem a "hir tiio mal remunerado, com nolllvcl ~scandal@
da mesma gfilIÜ!Üo. O Padre Diogo Nllnes, além da gloria de ser compaIIheiro de seu superior o Pa1re Manoel Gomes, foi igual no espirilo, e zelo,
e confllndador nas missões do J\1aranhüo, em que ambos compeliüo no
lOllvilvel exercicio dos nossos minislerios, se distinguiu parlicularmente
lIa eonservul;ão, e reducçiio dos Indios Tupinambás, a qllcm era grato, e
conhecida vantagem, eloquente no id.iomn. Por esta causa, e pelo muito
que era aceito aos lndios, tinha feito vnri<ls entráoas no Riu Grande, Jaguaribe. e Ceará, com grande fru{:to, e augmento da christandade da Capitallia de Pernambuco, e 11 elles so devem as pazes, que t:o;n grande COllVeJliencia daquelle estado,se Ozeflio com I)S [ndio , que dept'lis confirmou com
maior solemnidade o veneravcl Padre Franciseo Pinlo. Elle finalmente foi
o primeiro mis ionario, que ilCilbou a virIa derois da conquista do Maranhão,
qlle pela desattençüo de seus mOrlldores, não mereceu gozar dos osso de
um tão apostolico varão, pagando Gom ioO'ratidões. a qucm tanto os tin!l,l
obriglldo com benencios: será pnru nós eterna a memoria de um lfio insir:;ne mi sionario, e não pequello o sentimento de nüo pndermo fazer delle.
e seu companheiro mais dil<ltilda Icmbnrnçn, como merecião os relevanles merecimentos dcst\;ls primeirus operarios dn vinha do Senhor' e porquo
paree(~ preciso susleJ'Il,1 r serem ~lIcs os primeiro' mi 'siona rios. depois da
l'illtida uos FrClllCOZ s, que eslilblllecêrão, e cullivéÍrão [IS alrlê[lS da Ilha do
Maranhiio; seja-me licito relutar slIeccssivilllJelltc a entrada ue todas as
sa~rad"ls religiões. que se (Iehãu neste cstaJu, conforl1le ii cxucta cl ronulogia ue seus principius.
N01'JGIAS CIll\ONOLOGICAS DO TlnlrO, [)I QüE A COMPANliJA E MAIS RELIGIOSOi
t::'ffKAII,\'O 1\0 ESTADO lJO ntAIIANllÃO.

nen ocp.ílsiiio 11 expender esla noticia no presente cllpitul0 um libello,qllc
<mlre outros pap'Jis ilrlJl~i,continúa o flndre José ue Mornes, lIO cartorio do collegio dn l'iICá. Foi elle feito a requerimento uo muito re\'erendo Padre cumI1Jissario da seranca religião reformar/a de Santo Antonio,no qual pretenuia
justifiC':lr.l''Irnnte o ouvidor-geral da dila cidilde,serem os seu religioso os
l'rimcil'n mis ionario ,que enlr.'íriio no e tauu, c nellc estabelecêriio mi 'sões,
reduzindo-as ao gl'emio da santa igreja. Moudou o mini,tro,que ju tillcasse,
citados os Prelados das mais oràens. roi visla deste liuello ao superior ela
(;ompanhia,que então era o Padre Antonio Coelho,dc boa memorin,que julgando mio ser esta queslão paril semelhantes tri Itll Iwes, oque o ternpo,l.jue podnria gllsl,H neste Jiligio,n poderia empregarmelhorem cOllsas de maior momento, desistio por en/éio da respflslll,com o prclexto de o poder filzer em
qualquer tempo,que o sobredito liuello produzisse algum eITeilo em prejuízo
da companhia; porque entMo mo trllria o engano grilnde, que havia em
JI1uilos dns artigos, que olTt~recia o I\e"m. Commissario, provando com
~vid('lIcia, serem os religiosos da Companhia de Jesus os primeiros mi sio·
lIario3, qlle entráriio no estn(lo do Maranh~o; com esla respo til. e prolesto
do superior clB toda a mi'sHo, se [luz, da nossa parte, fim ao sobrcdilo
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Jilwll .e cuiuo que lamL !TI da parte dosRevms.religiDsos de SanLoAnlollio,
por não encontrar noticia, pelu qual conste cucgasse ao /im a pretendida
justific..·\(::iio.
A religião da Companhia foi, e será sempre a minima entre as mais
religiões, e neste sentido, e pela Silo antiquissima fundação, não duvido,
nem posso duviuar er ii reJigiiio serafica, e eus edificalivos, e sempre
"eneraveis filhos primeiros, que os nossos, assim na profissão de
instituto, como em illustrar o mundo,com os raios da sua sabia, e purissima
doutrina; porém quanto á entrada na Capitania do l\laraph[Jo,cabe~a, qUg
foi sempre do estado até o anno de 1751,forão 05 Padres da companlJia os
primeiros operarias cvallgelicos, que o soberano pai de familias mandou
para a sua vinha, do tempo. 4ue a povoáriio os Portuguezes; que no dos
I,'rallcezes, não negamos ser os religiosos Barbadiohos, benemeritos filhos
do grnode Padre S. Franci co.os primeiros religiosos, que entrárão naquella
ilba,e edificáriio muito aus naturaes, mais com exemplo,e santas obras, que
com palavras, por niio saberem ainda a lingua dos nuturaes, requisito
muito essencial, para o estabelecimento de nova povoações, ou mudança
das já fundadas pelos mesmos Inclios, como fizerão os noSSOs Padres, peJa
grclDde pericia, que tinhão da lingua Bra ilica, que era a propria dos TupiuamlJás daquella ilha, e pela qual se moYiàu, e praticavão com effic.acia
aquelles barbaros. Nem o flvm. Commissario poderia em tempo lllgum
escurec.cr CrJn1 a sua justificação a I'erdade de alguns antigos historiadores,
que cscrevCnio do principio do l\IaranLão, e muito menos os assentos
authenticos,que se (leilão nos livros da camaras desta,e da cidade do Pará;
por cuja causa protesto lião ser outra a minha ten~ão neste capitulo, que
o/Terecer .10S leitores uma verdadeira e sincera noticia chronologica da
entradil da no sa companhia no e tado do Maranhão, e das noticias, que
se pudérüo alcançar elas entradCls das outras sagradas religiões no mesmo
estado, se~undu o que nchamos nas nos as antigas memorias.
No anno dA JG07, estabeleceu, e fundou para Christo o veneravel Padre
Francisco Pinto, com seu companheiro o Padre Luiz Figueira,a missão da
serra do Ibiapilua.pcrtencente /lO estado do 1\laranhão,até o anno de 1720,
em que o Padre .Ioão Guedes, dü nossa companhia da provincia do 13rasil,
cl AlleJniio de naçüo, com quem tractei no Ceará,aonfle por então se achava
no n05SO real llospicio,alcançou o Fidelissimo Sr. O.João Y,de gloriosa memoriil, ficas e pertencf\ndo á companhia de 1ernambuco; e já tinhamos aos
religiosos d'j ompanhiil fundando missão da companhia no Maranhão (no
ilnnO ele 1GOT), antes que os Ual'ms. Barbadinhos. Logo no anno seguinte
ele 1608, despedido da serra, e com dons dias de Yiagem,em demanila da
]Iha elo Maranhão, foi morto no caminho pelos Tacarijús, gente barbara e
inl1el; motivo porque, vendo-se só o Padre Figueira, e sem o altar portatil,
fine rOllbárüo aquellcs sClcrilcgos, voltou para Pernambuco. ]~m 1615,
sendo mandado O capitiio-mór A.lexandl'e de Moura á conquistar O 'Iaranhiio
do poc\!)r dos Francezes, pedio o C1overrHldor do estado do Brasil Gaspar
rl() SOllsa ilU no so provincial dafJuclla proviu ill,mandasse alguns dos sens
reliziosos lIilquella urIl1adu a fununr as llJissõc u(lquella illHl, em beneficio
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,da oh ri lamlade, pelo ordenar assim Sua ~rilgestôde el-n'Ji r.athfil iC0 ; ftlrÍlR
J!omeados para primeiros conquistadores dnquelle gentilismo, os dOlJs
fervorosos l'adres Manoel Gomes, e Diogo Nunes; e antes.que II Armada
t:ntrasse a barra. foràg mnnclados pelo.capitii0-mór,com alguns [ndios, qne
os Padres levav50 daquella me~ma nação,a pra ticilr os naturaes da terra
pílrél os reduzirem, como o fizerão, no nosso partido; sendo ne'~n or.ca. ião
os Padres,€ls .primeiras religiElsos Por.tuguezes, que discerrOrào pelo irrterior
da Ilha do Maranhão.
Retirados para o sen reino os li'rnncezes, querendo Alexandre de !\folIra
eSlabeler.er ·os nossos Padres naquella ilha,cooforme as ornens qne trnzia
do seu governador, e ser .e6la a vonlaue do serenissimo Sr. l?t:lippe 11 [.
assignou,para vivenda dos ditos Pildres, que haviã0 ficar nalluella terra. fl
mesmo hospicio, que Üuha sido d06 religiosos cflpllchil1llOS l"rilncezcs, qlle
eslava não IlJllito lonae do forole S. Llliz,levantano jllnlo do palacio, aonde
lJOje assistem os go'~ernadores,' cujo hOSflicio se acbavn situlldo no lugar,
(mde depois íunuárão os nossos () colleaio de Nos a Senhora da Luz, pam
nelle se recolherem, e drlle sahirem á propagil~ão do vangelho, pclns
,lldêas, que depois fllndárão orn lugares mais acommodadns,e de melhor
conveniencia, assim para os Imlios, como flara os morado.res, a quem tambem ajudaviio em ludo, o qne perlencia lJú bem de suas illmels., e ;Ijllda dos
corflos nas suas neces~jdades, e dOBIJ~a~ . .Nestes santos exercicios,se oceupáriio com SlllTImll edificaçiio,e incnn avel z!llo até o anno de 1619,cm que
entrando já a cobi~.i1,e a sensualidade a dominar aquelle povo, enlrou por
conseguinte ii uesQruem a ohrar tão pessimos elIeilos, pelo que pertencia
á conservaqão daguollils cbl'istandades, que se viriio obrigados aquelle
solicitas pnslores,a buscar o remedio das suas avelhas na côrte de ~Iadrid,
já que o niio podino conseauir na cidade do Maranhão; e por esta cau n~
ficou o Milranhão sem religiosos da companhia,até Março do ílnoo de 16:22.
em que chegárão ~ continuar ô pusse da mesma r,ilSÓ!., qlle os primeir/il tinhão deixado aos Padres Luiz Figueira e l3enedicto AmoJei; e rll)pois, no
anno de 162',·, veio do Brasil para os ajudar (J Padre L po tio C UtO,COfR
um 'irmão coadjl,lcto.r.
Com es.les mi sionarios.e nlgum outro, com que se foi sempre fornecendo
esta missão, foi oontinu:lI1do successivamente a companhia no Maranbão.
:1lé [) anno de 1649, em ql1e os indumilos Tapu)'i1s Urualis, malárão no
l1ia ILapecurú, os nossos Padres Francisco Pires. e Mnnoel Muniz, e 1\0
irmão João dr. AJmeidn,-gue tinha estaria no collegio de S'llllo Allt;in, sogundo a noticia antiquissima, que achei escriflta no artorio dr) P:lrá ;
porque o primeiro irmã.o, que tinha vindo do Brasil r.om o Padre Lopo
cio Couto,já era fallecido. Por mo.rte.destes religiosos, faltárão os 110 so no
l\laranhiio por espnço de tres .annos,.Blé 0 anno c1e 1652, cm qlle chl'gon
áqllella cidade. uma grandiosa missão com os Padres FnHlcisco Velloso, e
João de Souto l\laior, com mais oito companbeiros; que o grande Padre
'ieira, sUflcrior já então de toda esla missã::, mal1l10u diante, e elle dcpois
chegou com mais tres PJdres. logo no principio do anno seguinte de 1fi53.
aos 17 de Jallciro, pelas 5 uorus ua tarde, dia sCll1pre mem ravel,c feliei:;-
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. imo rara a viec-proyin i3 dn 'Iaranhão. E dest tempo cm dianfe;nullca
1;11tou ueslo Q'lndo a Compall1Jin de Je5us,que, não ou,;tante alJ1otillados,6'
é"'o. da cubi~á, lança::.se o moratlnre fúra a primeira vez uos 110 'sos Ptld re3
fllll 1671, qUilndo· segundll vez (lildu por defenderem u liberdade dos
fndios) repelirãu ii mesmu insolencia em 16&'~; seguindo o mesmo exemplo o do Pará na- resolu~:iio, nfio tl:lve eLreiLo na execução; c ussim
fonjl) scmrre rOIlLin\l;lndo os nos 05 mi sionurios, Do'c~en;iGio de u~s
aposLolica mis ões,clwins de tl'abulhos, vcocondo diflicuIJades,Su1l[lortiIIlUl)
injurias, e lolerHudo a' miliore viol6nciil5, tuJo a 11m de (;OlliHJrVllrem
tlintas, e Lfio dilaladas cl1ri,tandar\eg, e não dai. arem expostas á voracidHde
de Lanto',e t;jo fuminlo'lobos,1I sua- amada ovellHls, que COlO iIllIDcn'u,;
fu liga Lillhiio'r.ondl1zido para o fertilissi.mo arrisco'da :auta igreja.
<Ia 011 fulwrào occasiõe ne'La' hi toria, em qlle,areznr da me mil emll.
lação,tenba seu IIl~ar II verdade, e o prolJrio merecimenlo seu devido premio; n<io sendo já Lãu fraco o tlUCl1 lenLos, que alémde prova1', niio dl~i.'\ã()
dl:l i1uLorisar nns'os 'seriplbs, A certidão !lutbcntica de Alu:ralldre de ~tO~Jl'iI,
p"illlCiro capitlio-rnúr do l\farallllii , e que elle veio com· uma armada 't
Jilll~L1r rórll aos Fl'aocezes, claramente' prova· serem O,j l'udrc' ~Iilnoel
GOlllC , e Diog-o , llnes os prim iros m~ssionarios; que clllráriio no l'
conqlli la espiritual, como se via (t). O mesmo se onlirma 'III
Jlresel1~a oa carla' do Pi.ldre superior Muooel Gomes, au seu Patlre
pruvincial, e o dá muito hem a entender a historja pontifk<11. e éI
parLo 5·, liv. !)O, cap. 6., ibi, traduzida fielment~, drl: ( Tem o l<ll'ill1hiio IlOVl:l alJêas de Tupioambá ,.,. 05 quaes desp,r,io'r chi Lão';
e us caLecl1isào os Padres da'compó'uhia, e esperão religiuso 'lIpuchiollo::.
(I)

I'IIIMRIlIO

C.lTAI or.(I Nl
nELIGIOSOS nA CO)I 1''\:'111 1..\ n1. "ICE-rROYIXI:lA no llAII 1:'111.1.0, CO:.t
NOTICIAS UIS1'OI(\C.~S EXTIIAUIIlO DE Ul! M.\. IlSCllIl'TO 00 JESurn IJEXTO lU FO;,\SECA.

161f•. Padre Munoe 1Gomes ,natul'a Jde Cano, arcobi:pado de Evoro, nu. eu cm 1571, enlrou
COIllI anllia em láSü; eru (i;vuru e Ludoll philuslIphia quatl'O annos, lheulugia II' ,; aUIIOS,
ensinou gl'ammaliea UlI1 !mno-; foi Pl'ocul'a clor do collc"io de Pernambuco, superior da cm.;,
dos Ilhéu' qua1l'o annas, foi ~upel'iul', c fund:1 lOI' d'lllli' fio do Maranhüo desdI> )(j15 alé lGHi;
pl'ofe sou dE: quatl'o volos no auuo de·16m); é elo(Luenle na Iingua brH iliea, o pré~auOl\
1619. ('adl'e I)iu~o l'iune , n;ltural de .... foi nll~'ionario na ,ddea de ltaml>', UII' o.lel1;io de
j 1el'l1alllhuco em lü14, rI'onde se SllppÕC qu' rOiC:lllO o Padl'e )I;moei nomes fundar '1 Illis'ão
do )\al'anhão. Era l>Q~1 Iin~ud, e pl'é~adol', e con eguintelllenle prllf';l"O du qllalr. "01.05;
!li I'r,lu,Com ach P. Cl'lpto, nas Jndias le Hespanlw, em 1&20 pouco II~I" ou men. : a~\"I1 tlJ
que em 1{i14, el'a pl'ovincial tio Brasil o Padre Heul'ique Gomes, e em lGI6 era prove.nclal, o
l!ddl'e P 'dl'o do Toludo..
Advirto mais.que o catalogo do lll'asil tle 1619, ainda conlo o :dilo dous Pa.Jl'es na mis,ão
do ~Jal'anhão, e no anno de )(j'21 não refere lIada do ~l<1l'anhiio,
1611, Púdre LlIiz l"igueil'a, natur;ll d~ Almnclo"ul', ul'cebi pado rle E,'OI'O, na c('u !TI 1574
?ntrou I!a. Co!npanhia em 159.1 em EVllI:a, prof' . o de quall'o vul.os; .ensinulIl!rolllnlallt'a lUIIS
annu ; tOI 111l1llSLro no colle 10 da Halll um anuo: I'Cllol' rio ulleglOde Pcrnamllllco qual,·"
anilo ; intentou a Illissào do"'Mal'anhflo 11 anno tle 1607 com o Pa Ire i.',·allciscó I'iul.ú, e IIIUl'lo
este na sel'l'H Cle rbiapalla, IOl'llllu pal'a Pel'nambllOll, (ronde 101:"0" para o :'llll'anhfln I'~ allnll
ue IfSt2; pr Jess Ude qllalm votO!; llll1 1611 : flxr:ellunle na Iinguu bl'a:lllI:a, . lia pl'udlCll ;
lUlI,l'l"hlliS lllãosclO'(lldin Aroan, na Ilha de.loanes, no anilo d IIH3 ,:o.;~ (.Ir; .!"Ihll.
I adI'O B'nc'diClo Allludei, Haliann, nalllral de lIivllna, no relllO, e 11h.1 d' u~llia; n!,st'pn no
anllU de 1!>61 ; enll'on lia ClIlllpanllÍiI. CIII l'alCI'IlIIl, no :IIIIlO de 1~~'!J.; p<I~\(IIlll "ln 1<> U"h'fl
!tas anno' ; e til '"Iugia qllllll'O ; en illuu !!l'amlll~lica quall''' anulIs; IOllllml ll'oduus <tnllus;
e rOflrl.lulur spil. fOI'.f1wdn.
,
!lj' ',Pallre LO[1u du Cuutl1, o: IUI',,1 do !u::;al C:::\I (!..u, :LI cc' ;.-f.,:'. de E. u '., 1,:l5CeU no
n~
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e carmeiitas l!lbservantcs; e como seu autor confessa vlller-se para eS(1l
nolicia da rel.\r.ão de Simão Estacio, que ele Portugal passou ao MaranlJil ()
em 1613, e rói um uos valorosos cabos, que ajuuou ti lançar (élra di\ ilhit
aos Franccles, não llca a nossa asserção tão uestituida de verdade, que
,não conte por si um sujeito cuntemporaneo da mesma 8ssis~encia dos nos·
60S primeiros Paures, e por conseguinte de fcita a pretendida prima1.ia dos
reverendos religiosos de Santo Antonio. Deixo outros muitos documentos.
que se achão registrados nos cartorios, a que pertencem, por não· enra tiar
aos leitores com uma digressão Ião prolixa; e quero rematar, para conllrmação de tudo, com uma muito mal prova, por ser firmada com 1\ rea\
mão do serenissimo rei o Sr. D. Pedro, pai c1eroenti simo de tuda a missüo.
e christandad~s do estado do Maranhão. Diz elle as im, depois de uma
madura infor01ar.iio, por ministros de letras, e experientia do eslarlo. »
Antonio de Allmqnurque Coelho ue Carvalho. Eu el-rei vos envio muilo
saudar. Considerando eu que os Padn,'S ua Companhia não podem sati razer a todas as missões, de que ão encarregados, a sim pelo qUltelles me
represenlárão, como me pedirem e pecialmente que os houvesse de a\liviar
das que perlenc·em ao Cabo do Norte, inculcando-me por3 ellas o:>
religiosos de [lllto Alltonio, pelu commllnicllção e entrada, que
I~m com os ln,] ias, que oceupão e tns terras, e por terem da parto
ucllns um Hospicio, c varias I'e iQen ia:. e manuando vêr ste nt'gorio na jllnla das missões, em presenc;a de l.omes fI' ire de Andrad ; e
sr.nuo-IfIC pro enlc pela Llila jUllta, que eu devia condescender na pelil);lll
pos Pallrcs Ui) C,)mpnnbia, e mandar separar dislrictos, assim para ell's,
como para os le :Santo Antonio, c tambem para os da piodatle. que a~ora
anno de 1588; entro II na Companhia. em &vol'a, no anno lliOC.; professou de qllalro volo. nl>
;lnllO dll lü24, nl) q!lul rui para o 1larllnhào; roi mi"lislro do collegio da lJahia, tl'companhcirl)
do meslr rlus novlçe<i. '
16t5. [rm~o nCJvlçll, Joõt> Som'es le AveUnr, r cebirlo ptllo Padl'e Luiz figueira,
pouco
dcpoi desptldido. lrllliio Antollil) da Gosta, natural da lIha c\o Pico, bispado de Angra; lIascell
110 anlll) clll 1589; enil'ou n'l Companhia, na nahia, 110 IInno cle 1619; éomrwl de c3l'plffiteil'll;
este irmão vem no ',Italogo do Cra ii, no anno de ;631, e 110 catalogo de 1M t já ~I'a mortu.
lJorqlle não vem 0011 l.
1(;42. Advirto que nesl 'anno morreu no ~[aranhão, o I'arlre Lopo do Coulo e o irmão
Antnnio rta Costa, digo neste anno de IG42.
16·\3. Padre Fmnci iCO Pires; e te Padl'e rni o nnico que che:\ou ao ~laral\biio dos companheiros do (ladre Lui \ Figueira; e chcgoll nos plincipiCJ tio anno de lfl.H,
lüH. No :lnlH) de 1647 roi o feliz transito do veneravel Padl'll lIenediet Amodei.
1647. ('ac\r'e Man HI lIluniz, que foi ctt! Lis!J(ll) para o MumnhãO,no li II 110 rlll lGi7.
] rmão Gaspar Ferna lides, q ue foi para o Maranhão, com o Padrll ~tanoel Munir..
1649. i"ieste anno ma t;irão os Tapuyas, no It')picUI'II, a estes lI'cs religicsos, a saber: Padre
1IIanoel Muniz, I'a Ire Franei COo Pires, e Irmào C.aspar Fernandes.
16,'>2. Padre Franci.,~o Velloso, natural de VilllI i'iOVa de Famalicão, arcebispado de BI'a~R,
nasceu on anno de 1619; rntroll n:l Companhia. 00 Illu de Janeiro, 110 anno rle IMO; ensinoll
dous annos gramll1atic~l. Foi companheiro do mestre dos noviços; profllsso de quatro votos
em 1& cle Agnsto de 1li(;,I.
Padre Antonio Vil'ira, natul'al de Lisho:l, nasceu no anno cI 1608 a 6 ue Fe"ereiro; C!lll'Ol\
na Cumpallhia, na Bahin? e01 5 de laio, no anno lle 1023; cnsinoll grammatica Ire:; anno;;,
ensinou philosophin, foi ,\)r(:ga tor de el-r i 1). ,Ioào IV, professo de quatro VOtIlS, a 2ti de ~Iai()
no anno de 1644; foi lJe~ te anno de 165~ por upel'icll' da mi :;ão, por patente do Padl'e g~ral
Gosviuo Nichel, e governe U COl1l0 tlll por tres annos; rUI visilarll'I' geral da missão ue \loma
em 1658, e depois conlinn,'JII nl) gOVI:l'llll d,\ lui~sfio ate a ua ex.flul:ião, 011 com n patente de
visitador, como entendo, .,u com patente r1ll sup 'rior da missão, elmo di' o catolo.;odo Brn, sil de 1660; mOl'l'eu na Ilah'~a a 18 dll Julho de Uj' i.
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novament(l v[io tractar das missiíqs, o plll':l os qll:lCS maneJei filzcr 1I'll
ho. pirio junto da fortaleza do GUl'upá. Fui servido 1'l'50ivl'l' a dila sepilnlçiío do rlislrictos, e ue eOCtll'l'C"'H!' 005 Padres de 'lIlltO AlIlOllio, a miões do Gabo tio orl ,tuuo na maneira e"'lIiule: r( .\05 Padres da Companhia malldu C\' 'j"'nalar por tli 'lrictu,ludo o C/"0 Iit:a pari' o Sul dI) Bio da
Arnawoa , tannillado pela 11Iarrrem de ail! 'mo rio; a selll iilllil,IÇão para
(l inlerior dos sertôes,p Ir ser a pilrle principal, e de Illiliores ('011 eqllnocias
do estadl), pola razüo de serem o- IInti"'us odle, e tia grande all.ell~ii(),
qu lOurecem as sua grill1dc' virludcs, Aos l'i1drcs de Salllll Antollio IUillldo 3ssil-[oalar por lislriclll, tudo o que fif':l iIU 'orl. tio lllC:.llIU !lia dils
Amazonas, paril qllC, discorrcndo (leia margnln do ,lilo rio, compreltendendo do JaJ'ú, do Parú, e ii Illdea dI) UrubÚ(:o;'lril, q 1e é mi ;io do,
]\Ir1ro da Cnrnpnllhia, e 1101la se lilllilaní o dislrielll do: dilos relirrio, os dI)
Sallll ,\.lIlnoio; qtlitnlo ao dito Uio d/I' \.lI1il/.Ollil~ (f;olltinúil a 'arlil II ~i·
gnal<llldo li'; mais distrio:ldi ti) :'\ rll) do Ri tia AIll;l7.llnas, pelos maig
rclig-io:o .... ) Dada 0111 Li'boa. aos 10 de ~lar~() rle lG!J3,~IlI!Í, »
CorroborelílO mais sla illr;OIH:IIS lJ l'erdildl:',('olU os ,,:rlllllln cu rIa do mesmo serelli"ill1tl mOllal'cha iiI) 1I0'SO Padn' Alltollill Coe·lho. superior, que
nliio era de lorla ii nli '5 io, pola O(Tlllii;io de lIJ1'(~m o.:; 110 51)5 religiosns,
por falla de g ntl' , 1:lr;radn aI IImi\. al:lôa:~; o Ilras sngrudas raliO'iõe"
Antllllill Cn Ihn. ElI nl-l'I'i \OS elll'in 11lIIiln ,.:11Idar, Foi-Ioe pre ente a
vos a carla dt~ ,) d,' Julho rio UI1I1Il pa-;ado,
('olilllJl'idu O zelo, com que
e ('J' ,I'PSLIl.. 11511 é II li \'0 dizer-\'lIs II eSlilllilr;FIO, filie fil f: O da \'n, a pc sou,
(1(,la5 l'irtlHlcs. qlle em l'<'Js r'OIH'OI'l'ÚIY1, e C:ll'go '1"1) (I('l'lIp:lis: porém , nfio
(10 '0 deixar de 1'05 dizer lUIIlUllIll, que fui 11,!'i1 fllilll muilo sell il'el 11
Parir Thom<'i Rib iro, natural dn l.i }o:', nasceu noanno rio lGt:l; onlrou na r. I11panhia,n
Bahio. nonnn de 16~1; c ludou l)hilllSOpllla, o Ihefllogia na Companhia, e a lingun ura'llInt.
I'ilrlru MaLheus OeJ;:arlo, 1\ Ilura ri,) III)!al' de vll'dn, !li'parlo do Leiria, n I \lCII fiO ilUllfl
d 1611; 'nll'OIl n'\ l.rll1panhln nn llahia no lIono do 1(;11; e.sLudou philo ophia,l! Lhcolugia,e
língua; foi cOlllpanheim dll mu,;ll'c dos nnviço< dous UllJ10~.
I~slc forão d I'f)rlu~al, vindo do Dra.sil,pal\1 irum pill'a o ~ra"'lnllã ; o c ln ell".; (,)r:to d
PorLugalo eguinl :
Padl'O Manool de Lima, I'adro .loã) rle ,oito ~lai'll', I' Idre nl'lno I rlo ,011 a, I' Irll'e r.1spar
Frago'o, Padrc .José SOJI"'s,noviç ); irmão Anlnni,) Soar<!s, n,wiço; irmã I ~iltlii I Lniz.r: ,ar1J 11l I' temp'lral, no iço,carpenlcir.; il'màu l'ranciõclI Lopl! ,cuadjutor ll!ntporul, noviçu; il'IU'-1()
Agostinho G mcs,r..i logo despedido.
l{j53 , I'adro ~Ianocl ['íunes, natural de Li. b01, na, ,co no anno dI' 1;;0 ; enlrou oa Clmlpanhin, na lJahia, no anno de 1íj~2; l'nsi·nou grullIllI:tliea d 'II,; iII1110':, ell~illOu philll'ophi:t I rI),
:t11110S, nsinoll mlll'al Li' .; ,ln III);, n clllle;:Í\) di 1:,I!lid, o qolall'o annllS 1)1) clllle~ill li" Far..,
villdo a Portugal; professo rI<! qllall'fl voLt).; n" annn dllllll:J; t'.sle 1!,r\l'f!,eos qllatro 'üguiulcs,
fonio CoLe anno dI' 16.i:l do llr.dlpara o ~1;f1·Hnl1à(.
I'ilrlr Antonio l\ibc~iro, n.11111':1I eh' S, Palllo, bisparlo rio Ri,. ri,' .1,\ loir", na-r; u no al1l1
de 161ó, onLr(lu nl CO"lj1mlfla,na BlI1Ia,no anno(\o 11;37; l',:11I 11111 pI1II0';lIoI1l:t, l' ~hl'olll::lil,
11<, Cllll1panhia. Foi slIpor iol' da cu:,) rk 1'0 'Lu 'o;:;uro, fu tOlllpunhóiro do Illoslro d,,' 11O\'it;I'~'
. ex <,llenle 11:\ Iin!!Uil brasjlil~a, (' pl'l';.!Hrlur.
11'Illlio lIaphr>ICaI'IO'l,ll.1Lul",1 d Lj,Il,a, na~r,'u no) alno rle Ili~(I; Cl\lrlll Tll1Rin d'
.1.1IH'il'l) no Bill\<) ilu 16111, e5Llld,)I1 pll iIo)!',) pl1 i'I , O ~<LII'I:l a .)Il:tIIlH'nll) Ilirnlll;.:i1\ 1\1\ (~'Il\p ~nhj;f;
tJn~J1lf)1I gl\lnlllWIIGU tllll (10n,,; l:\;lIw él Itllg-rlíl hl'tI'llI f'a; 11'111;11I lll'nlo Alvar :!', nalUl'itl da i'l.ln h~
n,) illlnn t1~ 1';2t, 'flfl'll\l na C1Hnpnn!lin,n I I:ahi;l. JI') Huno til' loi
t'!t:,lJItlU
I:1':IlllllwIIC I IIIll "111\: 11111'" i,I'I: il'll\;" .I,,,;,, -1'1I"n 11'<, 1\:lIl1ral rh' 1'I'lIt,' dI' I.ill! ,o) ~ ','II
II') ii II 111\(1,) lijO~; ('IIII")U nn Hahi I nn ,,"ne' dI- lli~!), (, 1I0iC'i.t1 dI' f"I'I'l'i\"ll,
1'111)01';\1,
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acr:iin, que o!Jráfiio 05 \'0 sos religio.. os, de largnrem as aldólls sem me
uan:11l primeiro ('ollla, niio pouendo ('r Ctlusa deixarem de ter oenle para
'lIus, def·IH.111 prel'euir esla falia muito antecipadamente para se lliio eguir
maior pnjllizo. se os prclilllos das outra relio-iües se niio encarregassem
deslil.obri(Yl1~iio. 05 Padre da Companhia forão 05 primeiros fundadorc
dils missüt,s de se estado, e têm siuo o exemplar de toclos os mis ionarios.
pelClíJue OilO (1t:l'ião ueixar a sl~ára, que por tnotos annos liobão cultivado.
De tllolo espllro o remediu pela o. sa lirccçiil), com ô crteza, ue que me
Iliio rhegurit uoli(·ia. qlle !'lIS. il fazer menor o ao-rado, que sempre tle mim
tivf'riiu.11 lJilll OH ler os vossos religio. 0:-.
ESl'riplil 0/11 Lisboil, a 21 de ÁI ril de 1702. -Rc·.
I~st!l real t1'>c\ilrilçiio é para n:im o mais vidente tosl 'munho da verdade,
qUi' prllS('gllillloS, e que SI' IHio poderô', COlllrast:lr m 11m granue sralldalo:
'l1lbtlra nlL'nllS l'onl"01"l1le no enluitos anllilC:- d()gral1l1c e. -riplor 130nlilrJ
Pcn'iru de Ikrn~uo, qtl(-) nter diallte de SI os documenlos, em que. c estriha
(J n03$iI a~sl'veril~iio.lIào faltaria do devido respeito tlu
suas reaes arta, e
por COllsl'l'{uiule l1ilO negilriôl ii CPll1panhin uma gloria. de que fez crédor
o IIler einwnlode seus primeiros filho .atlribuindo ii outra sagl'adil religiiio,
o ljUI! r(li prt1prio da COlllpanhia de Jeslls, pelos fuot!amenlosj<i allHgatlus,
uos ljllacs I.);II"I'I'C se l1ilO oppílem a vintla UIIS llevs. ['ildres 1<'r i Cosme ti
S. Dilll1iilo, I) Frei ~Ian() 1da PieLltlrle. que posto viessem com J rOll,vmo
dI' AlIlIlljlH'r<J1II', niJo passou pur cutiJo a 5lJ:l O'cupal:iio de capcllàes da
lWljlll'lli1 imll;tda, em Il"e depois vollárão pilr;t ["rnllmbuco; por Iliio com1;11'. qlle llS di\()s religi sos p 'nctras~em o interil'r tia Ilha do MaranhiJo,
na qUid apl'nas occlIpavíio os POl'tuguezes o forte de Ilaparica, oa l3ahia
ciallo. foi meslr!' dos noviços, cnsinou lheolo!,ia moral Ires annos, foi superior da cu a do
Espinto Sanlo, fui vice-reitor do colle:{io do (tio de .laneit·o Ire' aunoS, foi. ccrel:uio da
)ll"llviueia do Brasil,foi PI"t)cIII'adur-~eral em POl"tu~al da dila provincia, foi procurador-geral
:o ROllla pela dila provlllcia, foi s 'f.;unda ver. me Irp, dos noviços unl annl); (, al:tualmcnle.
Jlc,La anilo de 16:,1, visilador ela nllssiio do Maranhào, e neste anno acahou ú 1)a Ir" Antonio
Vieira ele s r superior po" lhe succeder com patente de visitador; e te Pndl'e profe. sou de 4
"ollls 1111 anno de 1636; falleceu no Camutá :lOS 2:1 de Julh de 1660 de uUla hcctica, foi
sepllita(11l junto ii capella-mór dã igreja de S. João de Camulá.
tU57. Com o Padre visitadol' FI'i11ll:isco Gonsalves fOl'ào os seguintes: irmão Ignncio de
Ar.cvel1o, noviço, nasceu 110 anno de 1629; entl'Ou na companhia,na Oahia no anno de lG:'5; foi
I'ceebidn vara coadjulc,l' cspirilual; irmão .João de Almeida, Francez, natural rle AVI; de Graz,
na,CCIlIIl' anilo de 'IG~5; eutrouna companhia, na Uahia, no anno de 1656; coadjutor temporal.
1655. Neste auno vollou ·0 Padrc Antonio Vieim para o ~Iaranhão, e jil 1:\ achou ao padre
Francisco Gonsall'es, visitador; entendo que o padre Yieira neste anilo levou \lalente de visitaclor I(eral dn missãl) de Boma, por dua l"nües; primeira, Iorque o cala ogo de IGGI) do
Ilrmül, dir. que fc1rn visitadur gl"'ltl ela missllo; '~und8, porque o padre Joiio I'elippe llellenelorer,diz que o Parire Vicira.depois de che~ar de.ta ver. ao Mal·a.nhiio,dlz IU~ di 'puxera dos
~lIjeil05 no ~lar:lIlhõi\, e qlle indo para o Pará 5 enconlnira no Gurupi com o Padre vi i1aclor
l'nlllcisCJ Gon ah·e,;. e que l'stc all1 aeaba"a rle er visilador: com o Padre Vieim forMO este
anno para o M:lranhão os religio os sel!,uinle : Podre alvador do Valle, natul'al da Jlahia,
nasceu 110 anllll de tG28; enlrou l\ll companhia,na Bahia,no anno de 16105; é preilador li Iingua;
Padre l'ertro 1'erlroza,lheulogo;Pacl"e Francisco àll Veiga,theologoi Padre Denlo Ah'are ,lIltlraIi:ta;p'ldre )Iallllel Pjres.moraILta,no'·iço;il·nliio Sebastião Tcixeil·a. coadjulorteml oral, noviço.
16;,8. Furiio para o ~(aranh[co de Pernamhuco OS dOlls seguinles: Padre l\icardo Carece i
lrfanrll'z: irm,j() ~lllI'cos da Costa.
J)('~le annIJ flor c1innl .ign-.e ocatalogo cio. sujeitos.
tGiO. rio r:alalogo rio Brasil, do anilo de IGitl,"no Maranhão•. e pil m os sujeitos seguinle :
Padre João F 'Iippe llellCJldoref. nalural d LU:l.llmburgo, prnfesso de quatro voto um 2 de
Fel"ereiro de f6ü9; scpcl'iol' tia mi'. [co ue I\oma ; Padre Franci,co Yello ,SUpl'I"lOr, o
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de S.José,e só na hegada do apiliío .\lexandre ne IlIllro,rll'pnis de O'anha
acidade,entráriio nella com osradres da r.ompanhiil,lIs dilos rcligio O ,sem
il in Illl1uencia porém do cuidado das di risla nuaoes da mencioniloll ilba: ('01"
C'{IlC este o linha entregue,por ordem de S. M. Cillholica,tt rapilflO-general
tio estado do Brasil Gaspar de SOIlSil,ilOS nos'o Padres ~Ianoel l;ume , e
Diogo UJles, comu se poderá ver no decllrso dl'sla bi. [;Iria. Além de que
o Hospicio dos llevs. CapuchinLos Frnnrezcs,foi dildo aos Padres la ComplIlhia, depois da partida daquell s ptlra o rei no ele Franc:a, l; do' He\'s. FI' i
';osme e Frei Manoel. para ii sua prllVincia do Brasil, nas mesmilS emharcllc:ões
em qlle vierào por capellães: o que fliio f;\ria II ('apilàO-lIlúr Alexilnclre du
:Moura, se os dilas dous religiosos houve'sem ele (11;111' lwquclla tiolldc,
pilrtt o CJue seria preciso lrazertlm, ou ordem de Slla Mil"C tade, ou do
go\'ernauor, e capitão-general em seu /I1l1Tlj). NÜI) oh'lLI,O qlJc dissemos. o
ilílIrmar (1"lvez por falta de /Iolieiil) o ltev. ratlre me:;lre Frei Gahriel do
Espirilo S~lnlo, no principio de seu livro. qlle d~1I fi eSlillI1pa--Jardim da
Escriplura-ohra poslhllma do Hevm, Frei Chri~loviio de Li~hlla, r.om menos allcnc:ão ii prompla obediencia,~om qlW rr relirrin~()~ da C"mpallhiil,
se occllpào sem esr.nSi\ cm tudo, o qlle é de Illaior servil;o de \)eo~, e helll
U;ts almas; não ps drsilmparanoo: deixando-as ~l'm pa~llll'l',: sem
intimidarem tralJallws, nem os acobardarem difficlIldad s; diz lido o conlrilri,l
o dito Re\'. Padre, lias palavrns que e revclI.
No anno de 16 L4 "ovcrnanuo a irrrt>ja de Oeos Palllo V, e p<;les rein)s
el-rei Fclippe ln de He panha; mandando a Gaspar de SOIlSLI, governador
r.nliio uo Brasil, que mandasse lan~ar os FrMle 'ze" A III"h~·[.c. rúra du
Maranhtío: manduu o dilu govcrIlador a Jer.J1lymo ue AliJuqllcrqlle. por
(I

reitor do con6i;io do lIIaranhão, professo de quatro votos em lá de Agoslo de 166 ; Padre
IIlanoel Nunes, superior, ou reitor do collegio do Paril ; Padre Gaspar llischi. natul"al de Luxemburgo; profe o em 2 de Fevereil'O de 1669; padre Pedro Franci co, llalian,), coadJulor
e pirilual, formado; Padre Antonio Soares, c adlulor espiritual, formado no anno de 166\l
em 2 de Fevereiro; padre Salvador do valle, ue 'qno IIpra, profes: o em ~ de Fevel'ei,·'"
de 1669; Padre Gonç.alo Devems, Padre Pedro P~drosa, Padl'e Pedro ~lonteiro, I'<ldr~ BlDto
Alvares, de quo sUlJra, formado no anno de 1671,
1670. Padl'e Manoel Pires, coadjutor e piritual, rOl'mado em 2 de Fevereiro de 1669; Padre Pedro ],lliz Gonsalvi,llaliano,professo formado em 2 de Fevereiro de 1669;padre JuàoJlal'Ía
GOI-oni,lLaliano,proresso em '1 de Fevereiro de I689;irnuio João Fernandes de quo supr<l,coadjutOI' tempnral, formado; irmão João de Almeida de que sUlJra. coadjutor temporal; irmão
~ebasUàl} TeL elra,de quo supra, coadjulor temporal, I'ormado ~1l1 lá de Agosto de 1668; irrn<ill
DOIllingos da Costa, coadjulor temporal; irmão João R.ibeiro, coadjutur temporal; irmão
nathazar de Campos, Belga, coadjutor tempor,li, formado.
J:: tavão 20 religiOSOS neste catalogo de 1670 no Múrallhãu:
1671. No catalogo do anno de IG71 I'!stavão os me,mos a cima, menos o irmão Jolio Ribpiro,
c de mais os seguintes seis: PaJre Pedro da Silva, irmão Antonio I Ibeiro, coatljulor
temporal i irmão Manoel Hodrigucs, coadjutor t~mporal, rOl"lnado em '1 de Fevel'eirode 1669;
irmão Manoel Lopes, coadjutor temporal, 1'01'111<1 lo em 2 de Fevereiro de 1669' irmão ~Iauoel
da Silvu, coadjutor temporal; irmuu Mareo, Vieil'a, coadjutor tempOl'ul, I'ormado em 2 de
Fevor'oiro dll 1669; Antonio da Silva,pUI'U eolA'ar na (;ompunhia, sobnnho <.lo Padre Bento AIvare.
10: tão de t:es 7 no collogio rio lIklrnnhão,'1 em S. José '1 no Gurupi, !, no collegio do I'al":\,
2 cm Murli;.\lll"ll, 'i na Ilha I S I, na aldea do E'pirito Santo, ':1 no Camulil, '2 no Guru(1ú, 11(1
alMa rio J)llslcrro, e:2 no, "olmul:! .
16i!). () c.:II;,lo;.\o de 1(;79, assiltnado pelo Padre IIp(Jl'iOI' Pelro Luiz G IIsal i. diz assim:
tem a missno do M. r:lnhão. '111 Outubro rle I!i7:!, lrinta quatro religi sos,a $'u ... : no r"olll'gio
primario du Mal'anbilO 16; DO rlnari:-, <lldea ele l'\oõsa Scnl/lll'a da Cuncl'ição:2; cm ~. Ju~e 2;
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rnpiLtio-múr: e peJinll,) o:Le, a cerL;) roligião, pessoa', CSCl1s~nllo-sc clla',
Ilceilúri"ll) osPadres da Companhi<l,porsor dil'liculto a a I1lpreZiJ: fllrãodeslilIado: dous religioso de"rande l'il'lIIJe,e zelo, Frei Cosme de S.lJamiiiu, e
Frei Jlallllel di! Piedade, oS qUiles se hOllveriio de maDeira, quo IIiI uoenças,
fllllll's.lJ perigos de seus cOlllpanhoiros,fnrão,depuis de Deos, o !lnico remlJdjo,.~ (·01l50\a'.:;10; e f1l'Úrão lodos Liio cdif1c:adus do .eus procedimento ',quo
pndir;ill a ul-i'ei, e ii prul'illl:ill,quize:;sem assisLir-lhos eom mais ruligiusos
d II ii , para gUII clln:olur;iio. Polo que no anno de 1617, fOl'ào l1landndos
d,'sla prol'il1l;iu, por ortbn <lll el-rei Folippe ln (niio ilceiLando os Padres
dil CllllllHlllbia, que cnlüu so offlll'ocúrão para esl" n issiio, COlllO sempre)
CJllaLro religiosoS,ulC. Alé aqui Roy. Padre IlJesLre,o que nilo pnl'cce \'01'0simil, I'0ln Cal 1:';Hlicljüo, que em si envolvo t!sla Sllll noliciu: porque dizcr
o__ h) 'Hl'lqdlif'O oscriplor. CJIIC o:. SCII" religiosos neciLáruo,porquo os JesuiLilS se eSI:usill'ã'), c lugo adiallLe dizer, que us ('adres tia Companhia so
oll'(:l!'()Cel';I(. (;01110 lielllpn:: (~ o m031nu, quo desLruir IIInUS jlélluvras CUIlI
oolras, bto é. sc CSt;USúrull, se olr;;re(;~rilO, comll sempre. r em /lO qUll
parc(;o, so pódc illferir do qllo rerure o I~ev. I'üdr~ meslre, mais que o
que tI,io il enLondol' ilS Sllêl3 meSlUas p;l1a\'I"II). c seriÍ (o que n;-Ill ne nlllOs)
que o <10115 nomeadllg ruligiosos, vjul'iio por capolliics da urmadél de Jeronymo do AILJllqul'I'qlle: () pulo !lOIIl qllu furfrn lr;lolados ti '11.'5, os r.oldatlos,
que depois po\'oárão o ~faraldlü(), os I'edirüo a S. M. ClILltolicn. rcsltllalldo
desla Situ peli~ãfl, () irem IlS qlliltro rclir'ioso·, de que 1l(.:iuliI faz I11Cllf;ÜO O
lteylO_ Padre IIJesln: Frei (~altriol do Espirilo Sunlll; o nfJslll armadil de
JHrnllymu de AI bllfl'l(Jrquo Ó qlle dopoj l'olliÍrào o:; Hcl':>. Padres Frei Cosme ue S. Dlllllitio, e Frui ~fanocl da Piedade, para PurnllmboCll, 'om Ale~all-
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no collegio do Panl,8; na Ilha rlo 501 1 aldôa do Espirito ~anto 2; em Murtigura, e Camutâ,2 ;
no lIi,ngü 2: pMe II collegio do ?Il<lr<lnnão Sll tllntar vinte pessuas,
Pinaré,4 ; S. Jo é é pobrissilllO, só dous, e /lIul ; o eaet \, .\; o collcgio du 1'an\ bnsl:mles;
MorLigurá e Cam~t:1 dobrado pede; o I\ingll tem auuoxns as ald(.ns d Gurup:i, Guaijaru,
Coauuiú, 'hengaib.\, Jacuaconrá. Tapajós, e TupynHl11bHranas, e outra: que pijilel1l e ptlflern
su"tll~tar l11uitas pessoas,portanto Illande Vussa P. muilo', e muitos l1IisslQnarios. Maf'anhãu
3 de Outubro dp. 1(j1~.-l'etl'll Luiz.
1684,.
catal,)go deste anno de 1684. referc que no nlaranlH\o antes da expulsão eslavão 5i
religiosos, a s3l1l'I" ~I saclJl'llutes, 16 cstudnnll's, 13 irluflos coatljuLul'cs, e 4 no\'içlls. llcstns
fllrãn eXPll[-oS 10 saeerdoll's, e;' {\sturlaotes, 8 cuadJulorcs. e 4 noviyos; Jieal'üo no lumnhàu
13 sacerdotes, {; cstudHnle', ii cllarljUlOl'llS o I noviç(l, a s;,ber:
·Ac'mnOTEs. Pildre .Jodoco Peres, suporior da mis-ão; Padre Antonio Pereira V, superior
,la Illissã,o; Padl'u Fl'eneisofl n Ilmil'II, vioc-l'eitll1' do oo!lu~io rio Pará; patlre Antunio clil Cllnlw,
Padrc Antonio da Silva, 1'i1c\ro Aloisiu <:.101';11(1) Pfheil, I'adl'e Munoel Moutinhu. Padl'u Gaspar
Misch, 1'.lIlre João iIlaria GOI'~ooi. jJllclre .João Carlos Ol'laudino, paclrll.Joflo l\ibelra, padro Plldro Francisco, I'lldl'e SebasLiiiu Pires.
):;STl111A:iTES, Irlllflo Autonio Gomes, Antonio Vaz, Bernardo Gomes, Domingos dc nlacedo,
Mal1uel du Silva, ,hl. ~ Uarrcil'os.
CO,lllJUTOllES. Irrni'ill .\nlonin Pinto, il'l11ão Aotonio nodl'igues., il'l11~o Baltbazar de Can1pJ ,
irl1l.in Ma/lOlll Zuzarlu. il'lllUll ~lanolJl Lili! 's, noviço; irmãu )lanuel \ntnlles.
NnmlJs "n: Cjllll forfln llxpulsos para r, Bra 'ii, no nHviu nwioL',Cjlle ch 'g;irHo ao Brasil: '
SAl:I'lIn/lns. Padre ilurnab(' Soare. visil:ador da missão; Parire Antonio Gonçnlvl's. Parire
Dio~o da r.usla. Padre .Ioã" Felippe L:ullentluref,padre PlJdro Pedrosa, il'lllão Geraldu I\ibtiru,
irmlin ,Joiic, Fel'llilnde:, inuà) ~lart:U: "ieira,
i'iOVI.'OS. II' lU iI) fran':lst:o ~narm;, illllàn Igotu'io Barbosa.
ESTUIl.\I\'TES. Il'IlIâll M"OIWi lo' 'rnanrll'!', ir/l,icll ~1"rl'l'lln(d;lImes.
l:o,\DJ "1'l)HJ'~S. Ir/lI.11I I)"nllll::'"s CIII'II11', il'lll;'11I 1\III1Iill~"S ria C,d", irlll;io Manoel ela Silva.
:\,lI11CS ,lo 11'": IlIr:ill 00 Jldl'ill melwr, Ona ;lllula cio C,lJ:lrd furà.ll caplivus pelus I!~rdla-,
e IUl'lhi rãu pur l),la l:dU~" [lar.! U)I;II"lllLr u:

°

°

109 -

drc de ~I()urll, Yisto Gl1arrm no i\Iarallh50 os Padres Manttel:-Gomes,
c DioO"o NUlles, por urdem de Sua ~1~Jgestatlc: fnça o leitor rel1(>Iilo nos
palavras do autor, qllEl c1aramento dão a ontendor, serem os ~iO!Jados da
dita armada os l:ümpanhciros,C(ne, vindo com Joronymo de Albuquerque,
cxporilflontáràn na caridade de tão fervoro-os religiosos carinhos de pai, e
i..-sisten 'ias de irmiiu ,do que muito cdil1cado ; C1unndo dl;pois cnhorelÍriio
e povo{mio de novo a Ilba do M,lJ"i)l1hão, os podlnio á Maoeslnde Catbol·ica
du Sr. Fclippo III, Gomo e colh cio contexto da narração; porque não
orilo o~ Indius das aldêas 05 compl.ln!loiros,quilndo só lhe poderin Gompetir
o nome de nénphytos, qllc cornu laos se faz incrivel (mde sem já pedir ii
curle di} ~[adriJ, e á exempiarissima provine;ia. pessoas Ião bCllemcrila!):
nem ú tio querer usasse um e criptor tiio polido de uma palavra tão impropria: ulóm do qno, ncm fi certidijl) expendida, e Cilrla do Padre Manoo!
üUllles, 110m a !listaria pOlltifical,nclU o real ora ulo, nem as Illllis razões,
c ongl'llencio1s, qne apolllamos, permillcm arfirmar o contrario, sem gravis illla illju ti~a ua gluria, que aos filhl)s da Companhia rcsultn ue serem
cilf}s o: primeiro, missiunarius, que eslabelf'('.êràu, e [undilráo mi sões no
e~lado do ~larallll50, como jú mu tramas, por uus cllamar a curiusidado
de SClh 'rmos a enlrada, e prillcipius das olltras rnligiosa , e sagradas família. E principiundo pola saO"ra"a, o scn'pllil'(\ religião de S. Fl'an isco,niio
Jlegu !jurem os qlllllro 1'l:ligioslls I arLmdinllUs. superi r de lodo o Uev.
l'adr' Frei Claudiu AblJevilll',o prillleiro ,qll o c:lahelccêriio na Ilha do
~Illrallllii(),no tempo, em que foi oc'ul ada da l1u'.;iio I'rilll(;OZil,1l0 IIIlJlO
de 1GB; dopois, no llUIlO Je 16 L~, lJa pr.qucna nmlilrfa de Jeronymo de
AILufJucrquc, vierão os dous fervurosos religiosus frei Cosme de S. Damiiio

-------------l'arlro .Iodoco Percs, up I'ior ria mis ão; Padre Aloi~io Conrado Pfheil.
NOViÇO', Irl1lão Agostinho da Cunha, iI'm50 Maoot:l Anluoe •
F.ST IlAI\'TP.S. 11'11,50 Antonio Gome, irm:io Manoel da Cu ta.
1\'011le: do que forão no mesmo na~'io pequcno, o ficarão no Cearll, pela incapacidade do
nav;o, o por esta c lusa nno I'urào tomados dos pirat:ls:
"adl'O Estcvão t:ollllolli, vice-roitor do r:oJlegio du M;}raohão; padl'e Manoel Nunes, Padl'c
r,I uçalo Oc' eras. irm~'1 Bento X,lvicr, e tu lante; irmão Anlooio Ribeiro, coadjutor temporal: Irmão Mal!l)c! I\orlrinues, c,'adjutor tCllIporal.
Nnmp dos !lu' I'orào com o Padre superior da mi ão Jlll[('CO Porcs do Panl para o reino,
este a qucixar-sc (la '''pulsão, e illluelles cstudantes a estudsr:
I'arlre .Iodoou Perco; iI'mãll Bal ha70ar lIibeir<l, Manoel da Costa, Ignacio Ferreira, JoãO
Gunsalvo~, Juão da Silva, Franci6Co Ribeiro, despedido no navio.
CATAl.OGO oos REl.IGIOSO' n.L (~OMI'A ·nl.[ DE Jr.sus 1'F.IITt::NCE:'iTlI.s.t MISSÃO DO M,U\.t:'iIlÀO, Esr.nIl'TO
I,~l II Dt:: 1ll':,m~lIl1lO OE WSS.
r.llLLf:(;JO no llAlln~L\o. O Rev. Padre .Jo~o Felippe de Belleodoref, AlIemão, ria provinc!(\
r,allo-Bel~a, profus o do 4" voto, de idade de 60 annos, o reitor do co\legio; Padre ADtonll)
Gonçalves, Portuguez, e tudant ; o padre cbastião I'ire ,I',·rlugucz, natural do lugar de
Nnz:lI'cth, em Estremadura, prol'o~so do 4" voto; o Padre Pedro Francisco Cas úla, !lali,lDo;
nalural do Genova, l)l <teljntol' espiritual, formado; o Padr .lo é Ferreila, Pnrlugn 7o,lentu
!Ie lhclIlogia,de idade de 4:'; annlls, profc ~o do 4" voto; o Padre Mannd Nunl'. , Portu:!uez. de
Idade38 al1nos, li.:1 proxilllo a l'azOI' a Pl'l)liSSàll, de·l votos; o Parlrc Iliogo da C sla, PlIl'tugu '1.,
Ilascido na Amcrica, nu Maranhiill, coadjutor 'pirilual, formado; o Padre Antouio Co~lho,
P .rlugUl:lz, natural do lugal"lle S, Giam. bispado dc Lamel:o, de Idade de :l9 annus prol~~ o
elo 4" voto; o 1';I[II'e Miguel Anlunl's, PortUl:lIez, id:ldll d"27 aono ,fie.1 IJI'I,xiuw a ~c exammar
arl ~ratllllll; o P;lclre I~nal'io Fprr ira, rortuguez, do idade dI! '7 aunos; o Padr .Joi\o da Ih'1I,
Purtugu '1., natural elo ~lnral1hão; n Paelr' Balthazar I,ibeira, natural do ~hll'anh[,,), c.lucla
lhe..1 gi .. ; o Parir' .Joãll rlc Vlllar, Porlu~uol., c lIw.. 1 ~"; o Parire ~!"nncl ela CII:la. l'ortu):uuz
e Lbeulu;;u,; o l'oIüru Fnllld~cu Peüru~a, POl'lugucz, u t!Jcu!uco, o Padre João lUbciro,1'or-
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e Frei Manoel da Piedade, que tomada a ciJaue,com a chegada do capil<io
Alexandre de MOUfil, as isliriio com os Revs. Barbadinhos,até que csles
se recolbÓriio pam Françá, e elles üa mesma armada para })ernambu '0; I.l
porque os soldildos, <:.orno já dissemos, tinbão rel;ebido de tos uous curita.
ti vos 'religiosos,demonstrações, muito proprias do seu zelo, e fervor: vendose já moradores daquella nova conquista, pedirão II .Ieronymo de Albuquerque significasse aS. M. Catbolica o muito,que convinha áquella cidade ii
f1ssistencia de tão euificlllivos religiosos, em virtude da qual represellla~iio
forão mnndados para esle Maranhão o Revm. Frei Antonio da Merciana
commissario, ou custodio, com mais tres fervorosos companheiro, que
chegárão ao Pará cm Hj 17. e fl1ndárão o seu primeiro Hospicio no sitio de
Una,pouco distante da cidade. Chegou o nnoo de 1624, em que foi nomeado
fiara primeiro governador deste estado (por estar já separado do Brasil)
Francisco Coelho de Carvalho, fidalgo benernerito, e de distincto merecimento, que no dito anno de 1624. partia do Lisboa com um navio mais de
sua conserva, levando na sua companhia um bom soccorro de rcliniosos
da exemplarissima provincia de Sanlo Antonio. commis ario de louos o
l\evm. 'Frei Cbristoviio de Lisboa, varão eminente em letras. e de conhecida santidade,cujo fervor o tiuha concluzillo 3 umill~o louvavel resolu~ilo.
em que esperava fazer grandes servi~os a Deos, em benerlcio das almlls de
todo aquelle gentilismo; e corno o goveTllador levasse na sua instruc~ão o
tornar primeiro Pernarn!)uco. furão taes as demol'ils, que embara~úrão a
uLtima derrota ele Francisco Coelho de Carvalho, que não cabenào já em si
() fervoroso espirilo de Ul0 aposloLico operaria, tomou O expediente de
l'Mtir de Pernambuco para o Maranhão em um barco de coberla, o que
tuguez, que se Ilade formar; o irmão João VaJladão, Portuguez l theologo; o irmão Miguel
Pereira, estudante, natural do Rio de Janeiro; o irmão Tbomaz oe Couto, natural do Rio de
.laneiro.
.
COADWTOIlES TliMl'OIlAES (formados) o irmão 1I1arcos Vieira, Portuguez i o irmã/) 1IIanoel
Lopes, Porttllluez; o irmão 1IIanoel da Silva,Portugue1.; o irmào 1IIanoel Rocll~gues,Portuguez;
o irmão Giraldo Ribeiro, Portuguez; o irmào ronacio Luiz, Portuguez.
(Noviço) Pedro de Oliveira, estudante. Portuguez, que sr hade approvar,e formar.
CIlLLEGIO nn r.ln,í. O Rev. Padre superior da missão; o padre Jodoco Peres, natural de Frihurgo, na Helvetia, vindo da provincia de Germania u Alta, de idade de 56 annos, é professo
de 4 votos. e continúa no governo, porque o successor que vinba nomeado por N. 11{' H. I.
geral o Rev. padre Antooio P,~reira, natural do lIIaranhão, foi morto pulos b"rbaro ; o Rev.
padre reitor João Cario. Orlaodino, llaliano, natural de Sena, da provincla Romana, profes o
de 4. vGtos, e de idade de 41 annos; o padre João lIIaria Garno io, Italiano, natural de !\Jantua,
vindo da provinciade Veneza, professo de 4 votos,deidade de 62annos,e UlIS ional'iodeXingú;
o padl'e Gaspar Misch , Allemão, natural de Luxembur/1;O, da provincia do Rheno inreriol'~ ele
idade d 60 annos,pr'Ofe o de 4 voto e missiona rio do Camul.<i; o padre Aloi io Conrado 1'11Ieil,
Acroniano, natul'al de Conslança,vindo da provincia de Gel'Il1:1nia a Alta, de idade de 51 annos,
da companhia 34 ,professo de 4 voto, e mi, sional'io de Ara/1;uari; o padre Francisco Ribeiro,
Portuguez,natul'al de Lisboa, de idade de 47 ann .professode 3 votos, e missionario do Caelé;
o padre Antonio da Cunha, Portuguez, professo de 3 volos, e Illis iOl)ario de ~lamayaeLi, o
padre Antonio da Silva, Portuguez, proximo a se formar, e missionario de VaI'ieLi; o parlru
Antonioda Fonseca, POl'tuguez, estudante () missional'i de MUl'tiílura; o padre lIIanoelllol'ba,
Portuguez, nascido na Amel'ica, em Tapuilapel'a, philosopho, e tneologo, mis 'ionario de Gurupatuba; o padre Antonio Vaz, POl'tugue1., estudante, e missionari le Mal'acaná; o padre
José de Barros, natural do illal'arnlão,estudante e mi sionario do Rio da Madeira; o parir João
Angel0,Bonhonllo,natural de Roma,fica pl'oximo a ser pl'omovido á proli são d ~ voto ,de ida le
de 32 annos,e missionariodaMudr,irui o padre FI'(UlCbco Soares,Pol'tuguez, natural de Lisboa,
esturlante.
E!JUD.i.'1TES. O irmão illanoel do~ 5a11los i o irmão Claudio Gomes, nascido no Maranhão, em
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execntou em Julho, com dezaseis companheiros, alguns da custodia do
BI'1l iI. insignes lia lingua hrasilica, e uns, e outros de uma conhecida
sa/llidade; chegando finalmenle a S. Luiz,em Agosto do mesmo anno, em
que deu principio ao primeiro conventinho, que leve esta sagrada, e vencravel familia; o qual, acabado a milagres da sua rara virtude, deixando
nel/e, por primeiro guardião,ao e"Xcellenle varão Frei Antonio da Trindade,
parlia no anno seguinte de 1625 para o Pará, a communicar ó. todo~ o
suavissimo cheiro de suas grandes virtudes, pelas quaes mereceu, sendu
aClual gllardião ele Sanlo Antonio do Curral, o ser nomeado pela Magestade
do serenissimo r. D. João IV, ue saudosa memoria, Bispo de Angola, em
Dezembro de 164.2; pusto que a morte de lão esclarecido varão, 1'0 ub,lsse
á sua religião 3 ""loPia, e aquellc bispado á honra de um tão grande, e
edilJcalivo prelado. Da esc\urecil1a, e sempre observante família do eminente
Monle do Carmo, não pude averiguar o anno cerlo da sua entrada, mas
tüo sómellle, que vierão de Perllambllco tres filhos desta sagraua ordem,
na companhia do Rovm.Paoire Frei Christovão deLisboa,noanno ue 1624.,0
que estes religiosos as islinio no Maranuão, e que fôrtl seu primeiro prelaul) o Hov. Padre Froi André da atividade, que do Brasil viera a fundar
l\lwonto no Maranhão. como fundou, em 1627, trnzendo comsigo o Hev.
l'aure Frei Anlonio de Sanla faria; mas nada disto enconlrél o que acima
dis'emos, de que primeiro fundámos aldêa:o ; pois as I'undámos primeiro,
que ca-a, ou collegio. na [lha do Maranhão; motivo porque, á vista dos
fuouilmelllos já ÜXpOl1Uiuos, me parece nos concedêrão com o Hovm. Padre
Frei Marcos de Guadalanra, reli"'ioso carmelila, 9 eI.3clo historiadur, na
quinta parle da lIistoria Pootificial, /I honra de primeiros missionarias do
Ara"uari, idade 19 annos; o irmão Antonio Gomes, Portu~uez, em nr\lrti~ura; () irmili> Domin~os de Macedo, cm Mamayacú, Portuguez; o irmão Manoel Jlntunes, Portuguez, em Ja~uararia;
o irmão José de Carvalho, m Caeté; o irmão Thomaz Caroeil'o, natural dt: Pernamnuco, de
idl'de de 20 annos; o irmão Jo é da Fon eca, natural do Rio de Janeiro, dQ idade de 2fl
ann05.
CO,\OJUTORES TEllPOIUES. O irmão Antonio Rodrigues, Portuguez; o irmão Mànoel Zuzarte,
fOl'mado; o il'mãll Antonio Pinto, POl'tu~uez.
•
NOYJÇll,. O irmão 1I1anoel Lop':ls, c'oadjutor, e Portuguez, idade 29 annos; o irmão Vicente
da Costa. Portulluez. e coadjutor, Idade 29 annos
,
AI;01 dos gl'(mdi simo fav res do sereuis imo rei para com e la missão, tambem o cIUmenta, euhol' D. V rissimo do Alenca tre, cardeal da Santa Igreja Bomana, inqui idor geral de
Portugal. Arcebispo que foi de Br'a~a, nns mandou por uma provisão sua, impressa, e em
publica fÓl'ma. que os reitor s de·tes'dous collegi s ros CIU sempre commissarios do Santo
ol1lcio da inqui lção, em t.)rio este estado do lIIaranhão.
. ,
POl'tantn, ouvidos os insignes aug-mentos da nossa missãr> e ficando ella ::ozando da IDfelra
p,a7., esperamos que das provincias da Europa virão voando para esla vinha do Senhor operaI'JOS 111 bom numem.
, _
N. ~1. n. Padr'e geral João Paulo Oliva de anta Memoria estimou na verdade est'!- mls ao
em lal gl'ào ainda, quando mai vexada de pel'siguiçães, da terra, que s Ihe,ouvlO dizeI'
que antepunhão;i todas as missões da mais companhia a mi são d Maranhão, n~a agora d,e
perseguiçiies e trabalhos, e do nenhum modo ao parecer agradavel; ma que adiante haVia
d 61' gloriosa; o que na verdade, e não estivesse impeelido 0111 o cargo de g~lIeralato, que
a c,nnpanhia lhe encarrcgânl, n.avegaria para esta missão; por;m que mandaria para a me,ma aquell que Illni. amaE e; e na verelar! a .J1iim uni~amrnt' entre 0;' A~lellla~s me qUI":
honrar com e ta mi; ao, que era todo o eu I11lmO, c ob'cclo da sua aficlçao. 1 ambem"V\
com gr'an e gosto o am:mento' da mi;:.ão de Caypna. '111a e nutm mi ·;iO.(·OIllO vinha sua
prospor o 'nhOl', plal'lle 1'6!!UC, a:5im com o nll~<n. 5ul1r 5. c,)ln principahllenle com o
eu precioso llngue,t1o qo 1emanou a salvação rll) mundo todo.
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M·llranbão; e depois. no Ilnno ue 1627, convidal111o nenlo ~'Iaciel Pnr I1le.
qlle tnmbem foi gUI'erna lor du rslado, ao HevllI. Frei (?n-lllrisco da I'lJrifiCit ljiio, Vigario pn1vincial, que CIIL,io cril, para quc flJ~se flllldllr nu cidadf!
d.1 I'arií, lhes fez doa~ào d,ls suas proprias casas, que or;IO dn llIelllUrp.5
1I"'1lIolle tempo. por sorcm de laipa Ui! pil~o, siluildilS 110 fim 1111 ma do
Norte. aonde hoje tem um soberulI convento. e uma-magllifica igrt'ja, qu
será dllS melhores dl~sla lIobilissima r,idillle. se a prineipios t,io no!;r 's, e a
s 'metria admirllvol, com qu se vai 'ri,gindo, corrc,;ponup.rem os dcst-'jildos nns. e louval't~is inLentos de sens diligenti imos prelnrlos, Se NU -sr' a
sUSTada, real, e militar ordem de No.;sa Senhora rias 'lereus, lo lue apnIItIS puJe ter noticia, que a SIIU cntr:lda no Parú fl)r11 110 lemp.>,qulJ gllvernava os reinos ue Portugal Felippe TV, rei ue CasLnlla; e qlle c1Il'g,írão a
esta cidad(:, em Dezembro rle 1639, na compnnhia dos Padres, Christov/io da Cunha, (J André ele Artieua, partindo todos d QlliLo,com O enpitão-mór,o gl'illlcle Pedro Teixeira, '1no tinha sahido du Varú, /lO desco!)r'mellto do Rio dils Amtlzonas,em Onlu bro de 1637, em qua renla e cinco
canOas ele seu Lran porte: furão cstes O Padre Frei Perlro Cirn " e seu I'ump/lnheiro. que, bebendo do grnnde espirito do sempre csclarCl'ido, e
aurllslldo NolilSCO, seu santo fLIIlflador. estimuloul)' do efGl'az excnlplll da
sua illustre pruvincia, Litlh50 dcscido.al1ll1 tlt' e empre"lII'em l1a snlva~iill
das alma .. e COI1\"rsão ue Lào innUmCl"il\'ei5 GOlltio5, p lo l11uiLo,rfllH Linh;lo
oU\'ido dos nosso rlelicobridorcs' CêlllSLI. qu fllr<io de ullla !ô'IO "I rio·lI. (}
ediflclltivu resolu~'lio; para o que t1érüo lugo prinr'ipio 110 c'lahlllccimnll!
clu sLla veneravel religi~o, Ilssim nesta, como 1Ii1 cidade de S. tlliz, eple
depois cnnob!'ec(Jruo com muito sabios. e esculhido;; operario. Foi I1n,dC ITAI.OCO DA WIlSÃO DO M.III,IXIIÃO no .~Xl'!O DE 1697.
l'adre}o.ii Ferreira. superior da missão; o "mIre Antonio Coelho, reitor do r.oll Àio ri!,
Mal'anhao, nalural de Lnme"o nascou no annn do 165 1 ; entl'ou na compaollla a t ti' Abnl
de "7~ ; ~Il inou bUlllanirladc' 3 annos, \11'01'05 o; Padre ~'entu cle Oliveira, I'eilor city c.Jllu)!lu
~u Par~. IIlhO. da fll'o\'iucia dI! I'ortuga, nJlnral du COimbra, IJr f~'o; ~'arll'e .I"au ~Ian'
~ors"rll, Ilabano. Sarlll dens , BislXldo de MHnllla, nas .('11 ,em_ 1!3~li; ensinou hum 1I11c1a~1
.~ :mnos; ontrllll na companhia em 11315, proressll; pa(!re .1I)ao l'ohopo B lIend rcf ,AlIcnllltl,
nalll!'al cle LIIXClI1blll·g.), Arcepisparlo de '('I'el'cri., IIIl~Clm em IG2ô, enlJ'clU n:! cnlllpl\nhl'~
cm 16\5, en'lnou humanidade 6 ',lInos. rlli l'uill11' 14 anll05, ~lIpel"1or 9 anil":". 1111 pn":l1ra(\111
el11 C:Ól't 5 anno.', pl'ol'es o; parire .Iodoco Pel'l' ,II ''''eliro, Fl"lblll')!on. P. dtl Ill./,adl) Lallz:m'nse lIasc u a 20 de Fe'·cl'C1ro (ln t6:~~ enlroll na 1'0nlpallhiil a lá rln Outllurn e elli:,.{. I'n '1111111
g-'·,!ml~al.i(lll?' ali 110. ,I'hotoricit 2, philt~5I'\!hia 4, flii slIpel'iul' eh1 miSSÁ 6. annl),;, pl'ore's '; padre
LlllzLlinrarlo Phr,:il. Alfemuo, lIatll!'''I r Clln'lança, cio III'S[I1U AI'Gl'iISPiltll), IIIlSI','II aos ~ de
.lanClrod.e IG~~, CIIII'IIII lia companhia a0516 rI,geternbl'1l d lli.i4. el1:"llIl1l~hllll.lallllla.il·s7
al.'n05. rl)I.OlalhelU~tlco. profe 50; I adl'u .IIlUU .l1l~tl1, 11' L!'CC1. PII'I11 JIlI..,z" ::ia, Ih'lIll'IIS." e!tl
BISflado1aul"luensl. na.c:ell Cm IBdj CIIII'OIl 11.1 companhia, cm Ilili2, proll'»'O; 1',lI1n' .h>:111
Cario Orl.)ndinll ,ltaliaoo, l1atlll"al de Son'l. rI., lI1e:mo I)i:padll. naSC1'1I cm !li1., "1111'1111 lia
companhia em 166 CO il1l1u hllm~nitladcs;{ anilo. roi rllilor 1 annI1S,pl'IlreS,;I1; pmlru I'rllrlll 51
Correa, da I'l'o\'inéia cle POl'tu"al natul'al de !ll'a;:) nasceu cm Abril le I ti:>.'>. en~inllu hUnllllidar!1l li almo.• phil050phia (e~sil1<' t111~olngia; ,':nlr .u na CI)l1lfla11h!a em lU du Oulll~'.rll
cio 167I,.fll'nlusw· padre nlanoel do Amal',li Turl'ivisensl, l\ispaüu du I'IZCU, nasceu 1'111 1 "V,
enll"l)u.na cO.l11pa~ltia cm 1675, en ·inou n";lhemalil1a:~ aunns. 1 ruI' ',.g.l; l'alll' , .I"iI,) "1.I~elll
llnnon, • Ilallano, na' .CU em 16j5 entrou na cllInpanhia em 16;:, prlllcsso; padre ""t'HIII) dJ
Cunha. da Ponle da Barca, Aré bispaliu rle Bra;!Q, na' .CII em llij3. cnlmu l1a r.rm1l'anhlot
a 1:J cle FCI' "·1:11' I cio f676 pl'oressu do ~ volO" fladl'l\ Anlllnio ela Fonseca, ele Alv'lI:tZ,II'C:l,
m~padn ele CDiolbl'a, n;l~CCl; cm 1651, el1"·IHI 11·; eOll1flanhia em 16~1). e pl'l)r,\ 50 ele:{ \'ul",;;
par1'·e Perlro Francisco Cazali, Ilalillnu, ulltul'al dl' Gel1ova, naSl'eu 1612, entr '\I na companhia
em 16-12. cua Ijullll' "pirilual, rorm lei ; \ladru .\ntollill da gj\\'a, natlu'al do Porto, ua~Geu
em 1652,elltl' U!la compaultia m 14 de ,\::;0;1'.1 de 1lj/6,l"l1rnlu30; p~lclre U,og lia Co la, ,,,\lural
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mr.ntc :l religião reformneln (le So [,'rnncisco, cln proviJl('in da Picdnr1r, a
ullirnn, que enlrOIl nc:;lo estado, por mandado do ser nissilllO rei o Sr. D.
P'dro, pai amalJilissimo elos rclioioso , e de lorla estil chrisl,lI1uade, comI)
con til da ua real carla, do que ne te me mo apilulo flzelllos men~üo :
e embora fos em esles os nllimos operarias uesta labario,a \"inha do
Senhor, nel1l por isso merecerào o jornal, qlle o vigilíJIIlissimo pai de
r.. rnilias,manllOtl dilr [lOS outros opera rios ; porqne niio ú os igllalbrào no,;
sCl'Vi~o , seniio, que se fizeriio b nemeritos, como os mais, pelas snas .inguIare virtudes, e zelo, com que pror.el1em na s:llvuçiio das alll1as, e edificação cio' proxill1OS, lirando muilos barbara da espe:slJr<1 d.ls Illatoo ,pnra
Orehanho de Je II Christo; não Ih03 filllllndo com o pasto de sua solida,
edirlcaliva doulrinao líllldando o tlnguslissill10 principe, flludar da sua
real fazenda nm llospicio no Gurupá; e por arla de 10 de Dezr.rnOm
dp. 1697,e_cripla 1\0 governildor do estado Antonio cle Alt uquerquc, lhe
onl nou nào ilIlpedi's fundarem, pela licença, que de 110\'0 Ibes lInccdi;l,
11m Ilos licio da cll(ermnria, no lucrar de S. José, subllrbio da citlad d
l\lrú,a expensil do célpil;jo-nlúrHillario de Sousa, pela (;orJiid duvú~~o,qtle
pi ln. e slIa rnulller Lillhiio il p.tes servos de Deos, cuja real carlil tive lia
minha mijo, e se tlChilll lr,,:I;lIlo aulbenlico no Cilrlorio destes reverendissimll. reli cr io50 ,e ';io (I dilas llllica ca as, que t'rI1 no Capitallia lo PariÍo
Acarla é as lYllinle,qlle se acha na seerelaria desle esl1l(Io 110 nla 50 So"
« \.llLtlnio ln Alollqler pie Coelho de Carvalho: amitroo EII el-rei \'05
CIHio rI1lliln saudar. Telldo consiJeraçiio ao que represenloll a jllnlil
das missões de se a hnr rl nOra do Hospicio, que se mandou filZCf
110 Gurupá, para o
religiosos da Piedade, nos primeiros alicerces,
(le vil1a de Tapuitapera, Bispado do Maranhão, nasceu em 1651, entrou na Companhia a f4 de
NO\'elllbr cle 1674, foi vice-reitol o do collegio do Maranhão, 5 anno , formado; Padre JnãIJ
Ribeiro, natural ele Pederne Arcebispado de Braga, na-ceu em 1654, entrou n" Compaohi:l
em '1 de .\ bril dl:l 1679, formado; Padre oJo.sé Ual'reiros, nalUral d ~Iaranhão,nasc uem tliti!.
ntloou na Companhia a 2~ de Junho de 16 O, formado; Padre Antonio GOllsalves, natural de
MOI ção,.\rcebi padu ele Braga,nasceu em 165;~, p.ntrou na Companhia llm 28 Cle AgI) t de 1(;77,
sem gnlo; PMlre.J fio cla:;ilva, naluralelo ~Iarallhão,nasceu em 1660,enlrou em ':1t1e Fever'iro
de 1678, foi mini tl'O elocollegio do Mal\mlJiio e vi ce-reitor do clJlleoio rIo Pani; 1 'ldre )Iauod
ela Co t1, natural dl'! Coimbra, na ('ua23 do Abril de 1656, enlrouna Companhia a2de F~v~
reiro de \()79, n °iua grammalíca ; P.ldr ~liguel Autllne onatural de Lisboa, IUl ceu a :14 de
~ tembro cli~ lG1ji, entrou em:l4 de Setembro de IG7\!; Padrl) Ignacio Ferreira, nalural de
],i b a,nasceu a It de Fevel'eirode 1661. ontrou om24 ele ~larço de 16S0,en,;inou gl'JmmalieJ
e pltilosopltia 3 annos,en iua tlieologia; Padre Antonio Vaz, natural de Setubal,Arccpispado de
LI boa, na ceu a 21 de Outllbro dl) 16fi2, entrou em lá de Abril d 16S1, clladjutor espirilual,
depois foi forrllad ; l'adre .Jllão Valladão, natural de Colomd la, Ar ebi pado de E \'0 10d, nascen
a 16 de .Junho de 1666, 'ntr-nu em II de Abril de 16 '1, eu inou humanidadps;{ annw; pJrlre
,1oão ele Villar, nalul'.Il de Tancos, Arcebi -pado d ' Li 'b il,nas eu a 13 de nlarçu de 166:1, enlrlJtI
em 16 ~,r.li excellente pr gador, foi hnmem de muita oração, f!li morto pios Indi S ,;uanan':;
cm Al!o.sto de lil9, é lido por Illilrlr", prore o; P,ldloe Silve tre d Maltlls, rnlllral de l~"'tell,,
de Vide, nll ele C lb ço de Vide, Bi. padl) de POrIJ-Alegre, nasccu 'm 15 de Fe""r iro de ltiôtl,
colr II 'm tO(ie o\laia de 16S3, euo innu humanid,d s4 anOI)S, the 1 go; Padre Illlarl' (;alvalJ,
Jlel'reirulI'e, Arcebi pildo de Evolol,nasccu em l()70, cntrou rn i de Dezpmlmllle IG 'oi. "llSillOU
ll;rammalica 3 anno.s,lhenlogo; P.ldre ~lallnel d., ,anlo~,nHtur,11 ri Pereir:l}lispa.lo tlll CllilnbrA,
na <leu no (O de t'io\'t'mbIOo de 166~, llnll'Ou <l I de Selell1br de l6 6, lheolul!o; P'ldre MJIIl,~1
llobl-1I0, natur,t1 de Villl-NII\'a, Bi-padu di' Coiml>loa, enlrlU ,'m 15 ri .\l! 1:10(\1111)0'; Irlllá'>
ll'1lIlII'::O_ ri e Jllc,'l ,uoltUl o I de I) mie ti Lim'l, na.'re1l em 1(;1)1, E'ntrnll rm ~O de S ~Iembr
tie lIixf; irnloin ,\nlOlli 1G 1l11CS,natul'alrie rillol-;'í 1\'" d'l l'a1l,olhc:i oIllspacl" de Br,~ I, IMS<°"I\
Illn \li,oO, enlr')lIl'1I11~ rio Juulll1 d' li) '1; irlllil' Thofllaz dll C,,"lo, 1111111 0:11 dll Hi 111t' Jo,n"lI"',
na3CoU 'li 1~) li ,1"llllirIJ tle 1U6', 'l1trou CIU 18 de Junho L1u 16J:':,l'nsin III gl'ôlllllll;llic1I3 "lIUl)~
15

- H"'e que 05 dilos' Pallres se aellllvã" com granl!o desconsola~iio, p
fhes fallar 1I:"ílJ ·ó il cUlIlmodidilde necessaria para a vida, mas ü 'laUSllnf
da Ille'lfIil viii I re1i!tio a, que prufe são; sendo o seu proccuimento ll111ilüexell1plar,eulre lOu.us us missiUllfrrios, e ii ~ULt assislel1l:iu de granuu utiliJade pilra o hem das alma, a qu'elU o aUlninislrão; e que já I ela opinião,
qllo lIelles gt:ralmenle se tem, e uevur;âo, que lhes tinha o cL'i.lilãu llillario
lIe SOUS<I; Ih' ueixolJ. CII1 seu leslamenlo urna Ermidu, que fabri uu em
pOlira. distancia ua cidade do Pani. para junlo dellu fazerem enfermaria para
os doentes,que viessem do serlà-o,com ulirig:\I:;ão de sua mulher o~ su tenlar. enlqllanln vil'a, e delles fazer ü'as,em que assislão semlJre uoa religiosos, e por morte de sua mulher. 501ft louo os anno ,para ua ordillüri:J.
Hei por uem, que o dilo IJospicio, que lJO Gurupú se mandou (u.zer par,l'
o uilOS Padres da Piedade, se acabe WIl1 lolla a breviuaue,e de conceder
licen~a, para o gllnuo du enfermaria, que IlJes deixou o dilollillario ue
Sou -a; de Cllle vus aviso, para flue façuís executar esla rnillull resolu~iio,
na parle,qlle loca a se acabelr o l1uspicio, que se manduu fazer para e'le:>
])adrcs rro Gurupá; e para que rriio illlpeçaes segundo tia enfermariu,
que lhes deixo.u o lI,ilullillario duSOUsil,illlles Ihesct 'is·lo,!a a aj.utlare ('avor,
Jla:'a qlle- se cun:ig(l. Escripla em Lisbuu, a 10 de Dezembro· de·l(j97. Rei.-O eonde de Alvor, presidellle. »
. Esta siio aSlloticias qlle plldemos a.lcança.r das enlraJas de todas as ve·
neraveis ramiLias no lamulJiio, e Pará- e llelo que loca á tla Compan!Jia,
pudemnsarfirmi.lrwm a ffiaiursinceridade,de p~do de touu éJ human>l paixãp,
qlle fui averigundo r.o.m parlicular esluuo,q uaulO Oca eseri plo ne la nwl ~ria,
só cum intento de mostrar a venlade, sem o mini mo tlesHlIlO{;imeulo do

°

theologo; irmão Thomaz 'rneiro, natural de Pernnmbucn, na ceu em 7 de Mal'çó do 1G6!!,
entrou em B.de Outubro ele 1683, theologo; irmão ~[aL1ulll Autun 's. Pllutecaleleo~ , Arcebispaelo ele Braga, nasceu UI152,euLI'ou ell1 18 de Outubro ele 1683, esludou.philusophia, me. tre de
~r.llnll1alica; irmão Claudio Gome, naLural do ltio de Janeiro,nasceu em. 1670, eotr u a I ( d..:
.II/Iho de 16Jl5, theolo~o; irmão ebaslião Pereil'3 natural de Li bc.a, na ceu a 6 de Outubro
ele (670, entruu a.IO ele Abril de IU89, lh 'I/I(l~o ; ir'mão Dumin~osda Cruz, nalural de ,"ui-130m.
Uispadode Vizeu, nasceu cru IG70. >ntL'OU cm 1690, theolu~(), mon'eu endo reitl'r do Pará
em 1721, puofcsso; irmão Miguel da Sill'u A"l!lellse, llhipado de Coimbca, nasceu em IG7.1,
entrou pm 3 ele ~llIrço de 1689, Lheolu~o; h'mno Lourenço !lomem Fol::;ueira ou F~lquem.l',
!llsl~adl) de C'lImbra, nasceu a 10 d'~ Agoslo de 1673,entrc;)U li 23 ele Ago to ue lüllO,plJllo opho;
l'I'llJlIO Antolllu·ISl pll.'la , natural ele 1.lsboa, nae<:eu a 13de .luni:lo de I 675,entrou em 7 ele ulelllbro ele 1601, philllsllr>hn; irmão João Morcot, n;ltural elo Porlo, na 'cuu a 1.2 du.l ulllo du 167í,
e~lrou em (5 de 'etembrode 1601, theolu~lI, r.li de,;peditlJda Companhia, e morlona P,!I'nahlba 11m 1721; irmão AnLonio de BriL I, u"Lurul ue ~JO'>adour , ArcClbi pado de Braga. nas eu
em 17r1eJan"irode 16i~entpoueIll7ele~ov(>[nbrode"1601,murrcu no collegio do Palá; irmii
.Iarj'lIlh() de Carvulho, naLurul de Pereira. Bi-pado de Coimbra,lInsc u em29 d • nlaiu de ((iii,
elllroulo}m -'\ de ~uvembl'l1 de ((i91 , theulngu; irmão .Io·é Vidigal, natural do 'Corriio, rceblsflnclo de-Evora, nasceu em 22 de Abril de 1673, enln'u em SI de Muio de 1092, theologo,
profe '0 de- ~ vutos, f.1i 3 vezes superiur ue torla a mis.;[\o· e 1 vi ilador; fj)i reitor do collegio ele.
'Marallhão, morreu no collegiu do Patâ nu allno de IH ; irmão Muo 'el Bralldii... natunll ele
AI'ouca,Bispado de Lamegoj n;lsceu em 31 de J:weiro de tlliS, enlrou eru 6 de-Jullho ue 1692,
theolog".
II'mão llar s Vieira, natural dCi Porto, nasceu em 1629, entrou em 15 de Novembro
el 164V. cuadjulor tempor,", formado.
.
IrllJüo )1,lOI)el da Silva. naLural ue Ferreira, bispado de Braga, nasceu em 17 de Fevereiro'
ele 162R, entruu er.1 16j5,1'or01'1elu.
Inui! 1 ~ranllel Rodrigue ,natural da Ilha de S. Mi~uel, nasceu em 16~1. formado.
J r!lIào GCI'..I1Jo Ribeiro, 11 .• tUl·al de Sdl.', ou Sello.c~D5e, bLpjd~ de Coimbra, cntl".u em W; f J'
fonnad!.l.
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"oncclln r relil p:1rlc :1ffirm:1li\':J U· 1:1 IlOSSiI primnziil, qne no mnis, qne niin
(~iz il ella respoilo sc l'Olll'essa, e l'llI1f"SSilrú sempro a Companhia (1 millima
"nlre loel.ls as mil is agrada relio"iúl~s, de qu ln dl'srjúra ler as mais VCI'datlt'il'iI nlJlicins de seu earlol'io',para as est:lml3i1r neS\il hisloria: proll"f,1nuo, crlp ,dell,l'; se de vinr, o qne dizemos, pela. niio ilkan~al' n1('ll1oJ'(' , d,~ Il.:nhuma 'o!'le nl'
queremos 0Pptll' ll,1S sen~ rcspl'ililveis c'rriplos,
em 01>. ql~;;I, e allcnç;io do ml1ilo, que a CompanlJlil ek .Ieslls se COllressa
"en raflara a l'ldas eslas esclarecidas, e religio.;as I'amiliil .
CllEGÃO os PADRES LtiIZ F1GGI'ÁII,\, E nEXEDICTO A)!ODF.T AO MAR:\xniO, E DE
CO-'IO fOI\.\.O I\OSprn.\DO DE E' MORAUOIiE .

Q:lem u:io admira a -prorllnrln;c sempr{' f\(lrnil'él\'cl Provic1enri<l do Allissimo. com CJlle governa, e Uil\' m()ntll viii dirigindo lotln. :1S rOll.n'i pelo
IlIC.'imOS ralllillh'IS. fJllP. o no'iSO limitndo .i'liz .ou jlllga rlirwei ,1)11 t.,II1Illlellle I rn por ilnpos irei:. Ao mc', JTH\ lempo,c;ne o dClllollitl no .Jêlrald,il()
11lISCHYi1 Itldos os lIH'io pilr(l nrodar 1\:\ ai II 11!' de seu" nllll'ildnres, e pela
mesrnn razio dir,lcllllaya os prng{'l' :0: ti" q1iil. i dusr,t11,'ri la ror1nc~iio oe
tanJo" G'Illins, c I~ão mOllo enfrllCJlHwida I'~ do jiÍ rf'd lIzirio-> iii) grümio ela
.nnla i"Teja; di plllll18 Dens cm I'cr1illmhllrO o ["('nll'dio i1 lüo diaho!i"aa lucias, c ,1 pr!' nlanr3 lria:-" II Ião prri~o.1l YCI1f:'I1O. Tudl:1 c-Ilf'girdo
Í1(j uell:! cidade, CGm
:.l fi H:,ienl emr.n le di:sell1O' fllI1 0 111'0 IIlZU r, o Pari rfl .\lalIoelGllmes. qne Cill1 ado (];} vêr 1\smuilils in.iu !ir:i1 .vi-olell('ias (' di! arllrn •
que com os miserareis \lIdios. c SltUS ramiliü' IlSõl\'ÜI os morado ·cs dl'~,
Luiz du Idronhflll, em que seu zelo, nem (l sua prudellcia, c llumild(lde
Trmão ~ínll leI ZlI7.nrle, natural do 1I0nte, ou nJonlense, Bispado de Li boa, na~ceu cm 16[.3,
enlrou cm lli7ti, fOl'ln do.
II'nl:in Il!n leil) I.uiz, n'lturnl de Po 'ares, nasceu em f(j~~, enlrou em <J' de J<1nciro de 1676
fl)r:lIadn. lJislladll de Cuimbra·.
• 'I'mão AUtllllÍll Ilndl'i~ue~ oatul"a! de Valença. ni'P1rlo de Br 1~1, nasceu a '21 ele üu;ubro
d-: lU .:~, cnlrou a 31 de Julho de l(; t, foi rUl'UllIdlJ; Il\ lI'reu n cIJII~h) du Mar,lOhão peiu
anno. do r?li.
Irmàn ~Iano I Lnpe-. natural A\'('l1arien.e. na ceu em 1658. DiSp'ldo tie Coimbra; entrou
Ctll 1'2 de.l.lIleiro de IC ~7, coadjulor lemporal,
lrlllãn Anlonin Afl'on:n, natur,lI d~ llra~a, da provincia de P lrtugal. roi r,omp1nht:in do
I ,dl'c llento eleOliveirn, uperiur, entrou em l:1cleJ,1O'irod'1lli S; nasceu em 1ti::> , CJ,leljll101' tempor.".
Irmào Vir.ente d C)sla, n,tllrnl rle '\7.eilã:l, ou AZl'lnnl'nse, Bisparlo de EVl)rn, nasccu Clll J
d' Maio de ltili(); entruu em 1[, de '\~IJ:ll) ti IGuS, .:0 lcljllll'f tenip"ral.
Irmã) l)omin:,:·'s Fran.. isco, Pcu 11'1II'n50, Uisraclo ele !lI' JI;,l, nasccu em WC9; enlrol1 em I
rle A~o lo ele lIiiia, CO'dJlllltr tempol'Hl.
Irmã .. Jos(· d' )lour,1, natural d, O.li,'eira dcC'lorlc, !li. pad, elcCoimhra, nasceu em W7'2
oe lI.. !II em ~:l dI' 11ar\0 r/ • lti!)5, cna'IJotor lt'mp"ral.
Irmão BarUl'JII)ml'll I\oc!ri:';lles, n:ltllral da (;llpdl\l, nisp:ldo ele Coimbra. na ceu em IG7~ ;
cnll'llll eHI:lR de Junho de IIi:JG, lheo! '~n.
Irmfto llominl!Os Cunsalve , natural da r.ranJ<, Bispado de Bl'nga enlrou em '23 ele .lunho
dc lr,!)H, coadJulor temporal, nasceu em lüi7.
Trmàtl ~lan:H~1 Silnõcs, l1atllr"j dc Leida, el1ll\)U p.m 3.1 de ;\lnrç., de l<i97, na G uem ..... ,
CO:ldJlllor espiritual.
r.\l'AlO~l1
~1

nos Sl;JElTQS

QI'E rOlüo) P-Il\\

(l \I

\"'"~O nESDF.

lG!:;.

de Ouluhr,). l' drr ~!;nH' I r.llme~. ra 11'1' n",~nXune ...
lb~~, )1'11'1';'. PadrE' Luiy. ll!!u '11'01, 11,IIural eh! ' Il1lOtlul',\I" .\rcebispado de E"ora, !' .. re
cnedict Ailh)dl'i, natural cl,llIlJa de 51<:111<1.
li)l:,.
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pll.1e ,r. ptlr lermo li [tinia uesordens, ao mesmo tempo, que lhe não melli;1u medo 05 ffiuilos tr;I!J;llho , que padocia, e as muitas cidull1lliilS, que
jllnl)('('nll'1l11~llte sllpportul'i.I, sem remedia, sem consolação, nem nllivio de
tUIII{JS mall's; receiundo, qllt~ n violl'ncia abrisse a parla U ilIgUlIl UeSi,lr,ato,
<! que de illsolentes, passassem lambem a ser sacrilegos; tomou por IlIe11101' expediellte busCilr com seu .companheiro,na presença uo Soberano,os
muias llii1is el'ficilzcs pi1ra abuter o orgulho dos moradures, e pHra alliviar o
]lcs,l(lo jllgo dos lndios, que com um filntastico titulo de livres, ~C!1lii'IO
de!Jnixu ue mn continuo, e jií cluclilriluo captiveiro: cbef:'oll o Padre Milllool
GUilles, como já dis. cmos, a 1\IiHJricl, a tempo, CJue ainda cslav~o (rescas as
J1l1'lllol'ias, e não elJxulas as li1grirnas daquclles leaes vassallos,11(1 morte do
rei Fdíppe UI, e 'om o novo minislerio da côrle se demorúl'üo os
lII-~gf1cius, lrHlis do CJue rodia so(l'rer a acliva diligellciu do Padre Gome ;
IlI'llivu porque, (]úixanclo na côrle um memorial,com a exacla narrélçiio do
(jue sucr;ediil no Maranbão,r.om grave prejuizo 00 serviço de 'Ocos, c de S.
~1. Catholic;l. se rctirull á l)ernambucu, e alli fez de tudo illclividualnarru~
çiío no PadrlJ provillr.ial dns culumnias, que u elll:, c a sell compnnlJciro,
tillh;io imposto aquelles Ill0radores, Hlé entrnrern no projecto de o qucrerem lan~nr fóra, a niio fuzprem os Pa ll'e~ voluntaria a SUil retirada; tudo
Bill I'(lspoitll, c uerúnsa dos Illclios, il quem clJmo pais acucliiío, cOllsolal'uo.
c pt'llüuraviio dorcnuel' das Clllltilluas violeucia da sua [lInbi\~\o, o da Slla
depravuda ineontínencia, tractando aos pobros Inuins, mais amo hrulOs,
que como almas, por quem o sangue de Clu'isto, se lillba dcrriJl1Iaclo. ('0111
um prejuizo gravissimo, e pouco adianlamp.nto JllC[lIellil' chrislalldudu ;
Duscunuo os mutos, e fuginuo dos povoac.los, só por l1ÜO nCübarcm, ou
162.1. "ão ~e sabe o I!IOZ. Padre Lopo do Conto, natural de I~f'vedal, terl110 de Aviz, nasceu
em 1587. Il'miio Antonio d'l C .sta, coadjulor tlll11p lI'al, (::Irpf)ntei"'l.
161:1. ~l) de .Iunho. Padre Lui", Figueira, Padre Silnão Flol'Íl11, Padr'e Pedro ri Figuoirerio,
Padrc Pedro Figueira, Padre FrancislJn do lIef!;lJ, Padl't~ Bat'tlabt: Dias, Parlt·e.l1l5" L.!ile, Padre
Fr"IICtSelJ Pin's, '1UO uscaptJu do mlurl'u~itl. lrf11ào Manoal de Lima, lllanotll Yictltll,u, M"ullc\
ela I\tl,;ha, lJotttingo' dll Brilu, Pedro floreira, Antonio de Carvalho, que e:;oupou du uaufru:;io;
!'iiuol,lo Teixeira, quo escapotl du nanl'ra:.!ill.
1ü~!J. Fevéreirl1 17. Paclre ~Ianoel fliutli., irmão Gaspnl' Ff;lrnnndes.
!ti:,:!. IIi du tillvell1lJro. Padrc' frnnr;i co Vc1l060, 'J'homé R.ibeiro, .Ioãn de ~ollo-Muior,
Ga:pUl' Fragoso, .105& Suarlls, noviço; AnlotliQ SO'lI'e~, iJ:lI1ão noviço; Al?;llSlinho GIlI1l"S, nn\'i~o
íl'lnao; 1;l'anClsco Lupes, irmão coadjulor lempol'ul, noviço; Simào Luiz, irmão condjulor lcmp Jf'"I, IItlVIÇ", carpeutell'f1.
.. .
,
. _
.
l6~: . 17 de.lunelt'o. Padre Antolllfl VlCll'a, supCl'lorda 1111ssao; Padrenlanoelcle LllIla, Padre
IIJ' IilcilS ll(~Ip;ado, Padre Manuul de Sousa.
16~?o..\ilril.FUI'ão do lll' sil: Padre ManDei Nunes,prol'esso;Padrc AnlonioRiheiro,lrmiioRilplw 'I
Cardoso, thelJlogo; irmão Bunlo Alvares,estudnnle, irmão ,loãol'cl'lliIllrle. ,r.oadjtJtnr lcmpurill.
l,j5;'. Ahril 16. Padre Antonio Vieira P., pudre Sall'udor do \'alle, tla I.u Pai c\i1 llahia; padre
"I-,dr Peri!'" a, lhonlogo; p:ldr'(jfirn!'oisco d~ Vlliga, th"eo!~go; J)ildre l1enlll Alvares, morali~la ;
1'<ltlre Jllafluel I'II'(,S, mOl'ali ta. nOViço, lI'man Sebastwo Ietx 'f1'a,ena l:lUlol' lemporal, nnvlçll.
IG' 7. FUI'iio do Ul'a. ii: Pari I" Fl'aflci co Gonsalves, vi.lludol'; il'tllilo 19oaciu de Azevedu,
UtI 'i ,'i. (loadjul,lI' espiritual; irmiio.luão de Almeida, r;onu.lulol' tompolal.
til.,ll. I)" Il'ru,il: Parlrl) Hir:ardo Cal' cc: irtllilo ,lIarcus Vi ira,
1G~9. 1'<1(1 rt' (~"nçltlo Dovl:lrns, Padre Pcdro Monteit·o,pn<.lrc .1ono 1I1M'ia r,(I!'soni, Haliann Iotllbardo; pauru Paulu Luiz, padre llernardo ele AlmeiUa; irmão Ilomingos ela Cosla, cO(Idjulol'
lenlp"rill.
. '
.
' .
lIilil ..Inneiro 20. Parire .l,)iio VellPIW Bi:lcnrlorcl i padre Gaspar' Wlslll; Irmao lanoel
}\odrigue : ~I<lnoel rl;l Silva Seuul;lr, pr 'tendenle.
.\;:Ll~I". P"elm Pedro Luiz GUllç.lIvi, Italianu 1'.; irmão l3althazar de Campos, coadjutor leDl~
pural, .\lIcmàu,
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vefrm nrahnr iI' lias familia-,iÍs m~os da sun mesma infelicidaue. Pnsmnva
o prillcipal,1l prGvilleial, eat!ll1iravilu-se os religiosos de tanlas, e l~() illSllpjlurtaveis porsegui~ões. a que O seu mesmo receio tapava o caminho do
)'(':;rrS30 de uIrla tào rrioriosa mi ão; e s moradores de . Luiz, aparta
,11J operaril)' Je uma Ião 001' nle chrislulldaue: ma nem o que nuviiilJ,
lIell1 o qll. com raz-es convenientes exnrrcrnva o Padre Gomes,illlimidavn o
fervoroso c pirilo do maO'nanimo Padre Luiz figueira, que ahi se achava
do lempo c\1l sua retirada da sernl, dep"is da morte do veneravel Padre
Frall 'i~co Pilltll, e l:umo de t~o uom mestre, tiniJa aprendido lições de valortlSo, e de temido oldado nas emprozas da maior gloria, e serviço de
l/cDs; desperlnda arrora a autidade de pro eguir lima mi 50, que n vnlentii) de seu coraçiio tinhn jú emprehendic1o, e por falta do meio se tinha
)'('Iardado; proplln1t:-l com el'ficacia, persnatlin com razões, e peJia com
Jagrirlin 110 sup rior lhe conccJusso licell~a para que a 10Jo o cuslo,pude se
ir il(-'llrlir ao bum J':.' laula nlmn ,que como ovelha' do rebanho do Cbri lo,
clllTilio perigo entre a vorat;idade de liio fanlintos lobos: que o nn"ue de
SI'U amaJo companheiro o p;\ Ire Pinlo, e lava clamando <.la me ma lerra
UI) ~]aranhão, aonde tinha sido aleivosal11ente derramado, por obreiros,
CJll clllllinua, 'em o trabalho da mesma lavol1ra, em que olle li 11 h., glorio.amenle <Ieaoado ii vida; ql1p. esperava da bondade ds Deo., por ql1em se
ac:rificnva a tão immcn o lra!wlltos,abramlaria os duro 'ora~õcs c1aql1elJ 's povos, e ercnari1l ii I mpo laJe, em qlle n<lul'ra"avilo as almas Ja tanlos, e [fio miseraveis Intlio': c que para assim o por cm excclJcào, não
e penHa mai qlfc ii sua br.nçiio, 0111 a qual a 'segurava n50 pequeno'
succorros nos maiores, e mais L1i[ficultosos perigus. A uatla deferio o Padre
1IiG2. J)epoisrle Julho. Pacire Salvador do Vallo; padre João ~Iarid Gor oDi,
1"li3. Ilczcmbru 8. l'i1drc I'I-am'i'r:o Yclln'o; padre l3ento "'I\'are,;; padre Antonio oar s;
11'11 I'tld 1'1 I ria ilva, coadjutnr e piritual, noviço; irmão Joiio l'ernanuc-; irmão Sebastião
Tei~eira; il'Olão llulllinl.;os da Costa; irmiiu Mal10el r.orll'i~ue·, coadjutOI·tomporal.
.
lU '3. Irmão ,Ioão do Almei . ; irmão Antonio I\ibciro; irmão Domingos da Co ta; Irmão
Muno I l.opes, coadjtllorl'S t'·lllporaes.
.
.
16li!). Forão do Bra~il: 1'<1(11'0 Manoel Zuzal'tc, vi. ilado!'; padre Pedro FranCISco, mllan~z ..
16, i. Junho 27. Padre Antonio Pereira, n~lural du Mamnhão; padre I'ranc!sCtI I\lbelro,
C'atl.lII l·Ir espil'it.tal, novi~o; irmão imfio l.uiz. Entra uperinr, padre Pedro LlIIz. GOD. alv~",
primeiro ll' patenle; pl'imdl' r'itorllo~laranhão, pad!'eJoão FelippelleUendorol; pnmen'()
reitor do Parit, padro l'rllnci co V 1I0so.
lU'u. 1':lIlnirão no )Iaranhiio: ll'mão ~lanoel Rorba ; il'mão niogo ela Costa.
IUi•. I';nll';irão no ~laranhiio a:1 rle Fei'cl'eil'O: Lrmiio João dtl ilva irmã., Ilalthazar Riheiro.
10,S. Ilu Bra ii: Padn! .Iudoco Peres, prore o; Parire Alvarcngo, Parire N: 'l'avares. Irmão
Benlu I C)dri~uc5, irmão Iliogo de ousa; lodo I'oriio despedido. l3ellendorel", n. 140.
167!). J) 1 Reioo: Padl" EstevãoCanrlolfi, prol' s.."O., iciliano; Parire ebasLião Pires L.; Padre
Joã., 1::trlll3 Orlantlino rio ena,ll.<lliano; L.Idl'C .\Ioysio COI1I-arlO I'rheil,d Con'tança. Irmão )Ianucl ti" CIJ ·ta, cslurlilllte; irmão ,Io:io Goosalvcs, estuullnle; irmão ~Ialloel Dnarte, estudante;
irOl:i...\Ianocl ZlIzarl.!, irmão Geralrlo Hibl'iro, irmão llomingos CoolI~o coadtutores t!lmpol':!e •
16AO. Ilu Bmsil: Padre Pedro L'ecirllsa, isHauor pelo Bra II. Irmao . IIna,? rle_ " novl~o,
Padr' Antonio rla F-i1va. Irmãtl Antoni,l G l1_alvo:, irnlão \lel'Jlnrclo ~~ me, Irmao Manoel de
Nnya. il'mil') Franclsl'u lIibeiro. il'ln:io N.... ri' N.... , que morreu II"VIÇO no 'oll~lo:
lIiHO. ~Iai() :lI. Padro Manoel 'IIno~, rTIl.!slre rlolS noviço,;; P.ld,.e ,Iurolll:mo Perl)lra, Da til 1'11 L
rias Ilha"' Padro Ilio"orla C'lsla. Irlllão Anlonio ria (:lInl1<l irm.iu Anlol1lo (~oo'alves irmão
,1'111111'1 (;'olltinho, il'lnãll Jusé Thomaz, il'lllão JUóil) llibcrro,' irmão Ignilcio FerI' ira, novi~o'

pa

e~lll(I<IIlIt!S.

lU.':;. /lll Bra 'il: P,dr' IhrnaiJl' ~oares, visil1rlor ri" r,ldn' pro\'indal di, Rral.il An ollin oe
Cll~clJllklr c ·pillllhll. Illlld ll I:;naclo liariJui:,', it mão J\!,ll1uel 1'1:.1.'-

Oh \ ~lrJ; l'<l'.ln: .\ntJl1lO \' ,IZ,
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provil1 ial, rropondl1-1he ns grnnrles cêlll1IUnin , qtJ'C O' Pilrlre~ lillhiio
}wlecido, c o peri"o "['anuc, que corrlr~ioJ IlOqu '11êl lormcnta desfeil;l, ell1
qne não era bem se arriscassem os crerlilns dn religiiio, e o bom llflm!' do
seus subdilos, il quem ,as ,leis da carid'ade 11&0 ohri"nv~o a C<lrregar nm pcso
tÃo d'Hsm,Hcndo, que por falta de forç,as se vissrm preci ado, ~ cles!'nllecpr
na empreza, e llcnb<lr l1a conquista. A sim dizião 05 homens, ma muito
(lO cOlllrn'I'io dispn,nl1ü. e gorernava Deo o coruçà ) de cl-rci cm bcneficio
'
do mesmo rcmedin, pelo qu(rl clamava ,o "'!'lindo, c atiignlltildo espirito do
Pndre Luiz Fign im. lllfurfillrlo pefCl mcmoria] do Parlrc Gomcs, cciJoárào n0S pios ollvid/1l5 de Felippe IV, <JS de ordens do ~lélrnnlJiio, e
o dcs<lmp/lro dnq!lella c!lrisl(lntndr. que dando ns provi(h,ncias ne os nriils,
l11nndou ao seu ~ovcrnnl1or, c ('apilão-~clleral, í]lIe jiJ cr'lliio era Oioo" de
Mcndonça Fnr.tarlo,que em scn nomeonlenassc /lO prol'incinl c1n Compnnhin
dilquclln provillci'n, mandasse operilrios parn o rultivo fie nma lào elilllt(lda
,'inlw. rara 'que 10tnil'sscm á sua conl.il o Ct1sino, c doutrina dn alei \os ela
Jlha de S. Luiz, por dr nssim cGlweniente ÜO seu real crviço. Commnni(]Ou elle logo as ordens, quc recelJêrn da cerle, ao dilO proYin iil!. (]ue
promptamcnte obecleceu 11 01la5, vindo rol' esla occnsiiio a iii an~l1r n Padre
}!igueira, o <que Il1l1to desejavlI, ~lOmcilndo-lhe por ('ornpi'nllciro (lO "(lJlCravel Padre Benejicto Amouci,qne immedilltamrnlc forão dar onta de lima
lão bonorificll'llmmissiio ao mesmo gorernador, qno por extremo ficou
('ontente,-e siltisfeito da elciçlia, por ler nm "'rande eOIl hecimcnto da ril'tuc!o,
J'Ctras, e prnrl,elH;in do prirncil'o, e dn c()l~he ida santidade do ccgundo .
.lá a e5te tempo,tinlia elle nomoarlo para capiliio-mór du Maranhão a Antonio Muniz Barreiros, que SI:: fazia crédor de maior.es cargos, (IS im pela
nandes, irmão Marcellino (;ome~, irmão Anlonio Gomcs, irmão ilTanocl Antunes, irmão rranci co oares, éirmão !lenlo .'avier, lodM esludantes.
F.lo.'''' I :\0 DOS 1',\OIlES, ~61H;;~I'\RÇO 01': 1684,
1687. Do Reino: Padre .lod =0 P"rcs, superior rle loela a mi sflo ; l'arlr

Antonio r.oclho;
Padre Manoel Borba, do ManlClilão; P"elrc Anlonio ela Fonseea. Irmão rrancisGO Xavier,
'depois despedido.
1688. Maio 17. !lo TIeino: Padre .Iriío Felippe, superior dn mi são; Parlrc .Tosé ferl'C'irn,
prefeillJ dosesludo el' 1J1te1te rle f.o'mbra; I'ndrc lli!i,uel Antunes, Pdclr' francisro Perll "SIl,
}ladre .loã rle \'illar, Padre .João eln ~iha. JI'I11flo .João \'nlladão, lheoltlgo; irmão )1'100el rios
};<lnL05, irmão Pedro de Oli 'rirn. p"urllnle5; Padre Il!:nacio Fel'rcira, P,ldre .Joflo ria Siln,
Padre ~lanoel da Co ta, Padrc 11allhazar Ribeiro. Jrmão Marco \'ieira, il1não J~nacio L~iz,
u'mflo M'lOdCI LlJpe ,ooadjut,)r Lemporar.s.
no 131'a5il: Oulubl'() 21. Parlrc Manoel r;unes, Parlrc Anlonio Gonsall'e" Padre nil1~o ria
r.osta. Il'mão illanot'l norlril!u.es, irmão Mano I da Sih'a irll'lflo Gllraldo Hibeiro, coadjuLorc5
l~mporaes; t'ldos eles ex.pulsos do ~!;Ir,'nhiio. Padre .r"ão Angl~lo Homnno.
05 sc~uinte5 mand'll1 o rarll'c "i iladnr: Antonio Yirira, irm~o Tomnz r.arneiro. il'T:lào 1'homaz de f.. 1110, irmão .José da fon, eea, dllpois cle J.ledido; irlllào'Claurlio GonH'~, irJll:ilJ ~li~llt'l
Pcreira, irmão ,11)51\ l;'\I'valM, e,lurlantp., Paelre Franci Ll oare5, estudanle. Fic~rãl) "ado'
no Br,lsil rios cxpnls.)s. Deltenrlol'ef, 11. I~;O.
IJ90. Abdl. 1)0 nein'): Parirc illan'lcl GalviilJ, Parire .Toiio .Tusto, d T.l1ca, llaliano; Padre
1I1anoel cle Amnral, Pildl'e )!an',el Hebello. Irmão l)umingo5da Cruz, C',!udanle.
lô!J~. Do Reino: Parir I Benlo de Oli\'eira, superior de luda a rnjs ão. IrOlão AnLonio AlliJnso,
coadJ u!nr !empor,,1. seu compnnhcirl .
160i), :lLlrço 21, !l" IIcino: Padre .rosé FerrC'ira, r ilo1' do ~fnmnhãn: PM\rc :llan')el G.t1"ào.
Padre Sih'e.lr,~ de .lallo1 • Parirp OUHrleC 1"';10, P,l'lr[' ~lann['1 do., anlos, II'nlflo.loséYirlig-al,
natural cio l"lITiio..\I'l:ebi [lado rle f.vora; irrnfiú Antonio dt' BriLo, il'loãn .Io<io ~lpr .. hol, irnlil.l
)"olouio llapti 'La, irrnão .Iacyo ha de Canulha, irmflo ~Idooel Brandão, irmão Loul'eu<;, ]lu-

fl~
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qlliJlidac!e'ua peSSOil, como peln r rç sns raziJes uo mm~cilIlenlo, e servic;U5 ue seu pai. com C]ue se fazia iJOS maio:'t! igual IllJ valor, e il nenhum
segulldo ou expericnciu, na resolu~iJo, e no ilccrlll. Ofllenou-l!ll~ no seu
reg-imcnlo que na cousas (exc 'pto militares) de ma-ior moml~nlu se acooselllllsse cm ludo, e por tuJo· com o Pa.urc Lui,z Figueira, e l1íIO obrasse
cou a, l.\ que so üp-puzessemallit.cl.ll11ellle o parceer do dilo PaJre. pêlo
granue conceito, qUê linba da sua copa 'j lati_, ezelo, assim do serviço dLJ
Deo', c.omo do seu·rei. PrompLa a viilgem, e aviados prirn{'irqmclltlJ U'
mis.ioourios de al"'ulTIas cuusas C]ue lIaritio de servir .10 cull\:l Divino, se
mbarcliriJ n dia uelenninat!o, em c~mlJanhiil Jo no\'o C'lpilào-tnúr,
luvundo comsicro algun Indios tia 1Ildt:as u.e P(::fL18mDUCO, ue'lros, a ~illl
no que tlizia r srei! ús t'uncl~ões da igr~jJ. com' nos ofllcios mecanico •
qu julgou o Padre mais preeisos l.\0 cslabcleeill1elllo tl lima p rnl'lnenle,
helll reguluJa funda~:o, e C<I \l da CompuolIin. ChegáriJo finalmente COIll
uma bella vinO'em,a ferrilr o porlo ti;), cidaue dc-S. Luiz, em Jlun;o de J ü:H;
porém as tormentas, que fallárüú no mar, se unnJrào em lerra-, com
uma carranca tão meJunba, que causaria ler ror ao ma.is deslemitlo
ar vniluta, a niJo er o Padre Luiz Fi"ueira o piloto da<]ue~!a e pil'llui)l
uUl'I'ula. Desembarcauo o 'upilào-Illúr, e nu sua compilllhia 0 Padres,
entrou 100'0 O povo a inq.uiel:H-se, e a intenlar pelos meios mais violenlos, 11 retiratlu Jos [lUVas. mi 6iunarios DU mesmo barco, em C!Ul) vierito de Pernamhuco, firmes llO inju ti imo, e execrando pretexlo, de que
com ii sua ii i:.len ia,niio correria.lüo lil'l'e 11 sua ambi~üo no capli.\'fliro
do desgracad lnuio, que IltiO tleixavüo de rep·>lir u seu arrl'pl'nt~ilüento
cm deixarem o suave jugo do g.overno fraocez, pelo parLiJ.o uu Porlugal,
C1

ue

mem., todo e tlldallle~; irmão Domingos Frunci co, coadjutor temporal; irmão José
Moura,
collrl.llll I' temporal, 1)1I1tor.
16})', ~Iaio HJ, Patlrll Frul'tuoso I.orl'ea, profes o; Padre ~liauel da 'i"·a.IrlUão 13arlbolomeu
Rodrigucs. e,turlallte; irmãu Uomin~us Gon. ,lives, coadjutor temporal.
1698.l'act're Fl'ancis o de Andrade, Padre J~ã Vlllladflo.
tüVlJ. Padre Juse Ferreira.
t70a. Padro ~1\l1Ulll amivll, Padre FI'uncis o Xavier Roemo, Padre Manoel de Bl:ito. Trmã1
Thumaz Pereira; irmão Franci co de Gaia, inn~o Joôo Xavi,'r Bocmo,irmiiu,loà') de Sampaio,
u'mflo .Jono Teixeil'a, irmão Antonio MCCO, irmJo Antonio das :\e-ves, irmão .\.ndré Gonsall'c.>.,
irmão Mh:uel LopBS.
tiOa. Entrou no ~Inranltão: Padre Joséode Can'alho.
t704. Padre Gonçalo Pereira.
li05. Padre illiguel da CC'6ta, Pad~e Frederico In~ram. Irmão .JOHO Gruber, irmão Franci <,o
Xavier, irmão l'G'JiI pc de 'allthingo, iI'JUao illanool Vieira, irmão 1\ .... ! ' .... , eoadjutul'
tcmpoI'al.
tiOi. Entrou no ~Ia~anhão: Padre Francisco Xavie~.
liO'. Padre Carlus 1> reira.
ti 9. Padre ThollIHZ Linch. ll'nllio nlanoel da i1,v~.
li t~. »;1(.lre FoJippe 'Luiz, Padre Jeronj'lllo la, (~al11a, PlIdre José de Ilusa, Padre nanei 1'0
Soares, Paelt'e ,lu c Lope-: Padn, Antonio de Sampaio, Pad'rt) ~lanOlll da. Moita, Patlre Juão 'te
Sampaio, Padrc ~liguel Lope~. Irmão Alexandre Camello, il"Ulão Domingos Curreu, irmã,)
lIIanoell\ollri2:ues.
JJI) Bra ii, 1)01' csto anno ; não se abe o anno c rto: Padro Domingos ele "\rauj", nalurcl
dos ArCl,s, Arcebi. pado de Brag'a; Padre João 'l'al'lIl"e6, l1uturnl do l'Iin L1e ,hlllojnl; Paell'\::
Milnopl de .\breu do Hl1cil'ede Pernilmuu ; Pach" Luiz de )Ientlon\,il, rio Hecil'e: Padn: ,hl5Ü
d illondonça, d.) Hecil'e. Irmflo Fr<lnci CD Caoral,cuadJutol'tempOI'al,uv Fa)'al, I'udn: )Ianud
!ln Camal'a, coadjutor espiriLual, ria Ilha r!l: S, W~uel.
IiI;', Padl'l' ~\;in()el Pilnenlel, ParIre '1lanoel Car\'alho.
furto foi com estes o j'JUl'C JI'S: da L::IlUa, e Padre lIauocl do I\cis.

- noqnp Ião mallhes pllg:1VJ a r.onsl:ll'lci:l, r.om q te p:lssiÍriío dnCJurlle l)nra (J
nIJSSl) servi-c:.o; e o pcior cra, CJlle mais que de olllros. e queixil"úll do
primeiros religiosos ua Companhia, que ao principio os pri,lieárào, r;rr.endo-lhes f'rnnues promessas, e partidos óeb/lixo cio dominio porlug'IIf'z. a
que ludo rallavão;vellllo·se mais poderosos cm ror~a , e lOtalmf'nle Sl'nllllres da sua opprimida naçiio: ma ainda assim, pl'las I, rga- exr('ri(~Il('in~,
que dos Padres tinbão, não dei);avilo de conlwear, CJue 1111 slIa vindol nwcbiiio pais, mp,rlil:o!', e deren50r 's; e para de uma vez dizl'r tudo, tndo II
remedíó nas suas maiores necessiJades: e CJuem nàn vu. CJlle iÍ vi:;ln de 11111
lil.o lYrande bem, que lhes enlrava pelas "uas ald0a-, havii-Il) dI: moslrar nos
semblantes a alegria, que lhes reduDllavll nos conl~õcs. dando-se os para~
hens uns aos outros da relicidade,qne viiio entrar pelas sua. mesmils porias.
DaflLli tllmáriio os nwradores o rllnJamento de dizerem, que o lndio pslavi\o como levaotados, om (l vinda uos Padr!:'!', promaltando-se lilll'nlildl',
com a sua protecçiio,qne nunca desdiria de lhe tirarde ta a os aldOilf)n.,
que possuiiio com o tllulo de primei ros povoadores, " \1"'ln uC\'iüo 'rrir
como escravos, poslo que os não puuessenl vcnder, ('omo Ines; flue tode)
o reme'lio para o sel1 soccgo era 050 consentir 05 P,I(ll'DS ua COll.panhia
naquclla cidade, sob pena de ficarem pobres, e tolnlmcnto perdida.; ;IS
S\J,lS convenicncias. Estas, e outras razõc", fúri\o de lal sorte :t1lcrilndo
aquelle inquieto, e indolTIllvel povo, que se I'io obrigado O Padre Figueira.
a ir á camara; c pilru o livrar de todo o ror'cio, nssi '11<11' IIIll la 1'1 Il 0, no
qual ueclarnva, que a sua vincla n1io altemlia mais que il Sêlll'â\iiio, e bt'1l1
da suas almas, e reu ucç,io o<lquelles 1no ias, prégando, uou trinilll'lu, o
bal:lLÍsando, sem Íntromeller-se a tirar os Inuios, fosseln, ou uào fossem

1717: P~dr_c nrano~1 de Sei'l:as. TI'mã~ ill:mocl Bernal'C!c?, ir.!TIãn Ma~ el da Sil\ra, irmão
AntoniO Slmoc , II'In30 ilJanoel Coelho, I('mao .José Lopc~, lI'mao FranCISCo Thomaz, irmão
Antonio GonsHlvcs, irmão Llllll'enço Dllal'te, irmão Caetano Ferreira.
1718. Padre Anniball\Jazolone, Italiano, \>. ; Padre Luiz Maria llucarellí, ctlto; Padre Marco
Antonio, Al'Oolfine. dilo. Jrmão ManDei Esteves, coadjutor temporal.
1718. Junho~4.1)0 Heino: Irmão Bentn de Paiva.
1716.1\0 3larHnhão: lrmão João Pereira, coadjutor temporal.
17~lJ. iliam 10. Padre Rodrigo Homem, Padre Sebastião f'usco, l\'aplllilnno. Irmão TI nto na
Fon,eca, irmão nl.moel Tlerreira, irmão Luiz Alvares, irmão Dento na Cruz, irmlio' nomin~u:;.
Pinto, irmão Anlonio de nlacedo, irmão Manoel Gonsalves, irmão Luiz Pinheiro, irmão Francisco Freire, coadjutor tomporal.
lí~1. Pndro Antonio 31al'l3 Scotli, natural da cidade de 'apoies; ParIr Gabriel nlalagl'id,),
tJalural rJ~ 1.01111110. Irmão José Ribeiro, coadjutor espiritual; irmão Francisco Ribeiro, coad.Jutor e p11'ltual.
17'2~. J)'l Reinn: Parire JaCl'nlJlO de I.arvalho, Padre Simão Henriques.
172~. No nlaranhãn: Irmão Antonio "ieira, cuadjutor lemporal.
1724. Uo lleino: Padre José da Cunha. Irmão Manoel Remardes, coadjutor temporal; irmão
Francisco illachadn, estudante; e os seJl;uintes: Irmão Antonio Fernnnd'es, irmão Jus(' nlartin:',
irmão Francisco da Silva, po teà Francisco Xavier; irmão nlanoel Fel'lHlnde ,innão Lourenço
Fernande" irmão João da Cosia, despedido; irmão .Insé Tavares, irmão illanoel Morato, irmão
1IIanoel Gomes, irmão João Alvares, coadjutor tempOI'al; irmão Antunio Roldão, coadjutor
temporal.
1724. No Maranhão: Irmão lIligoel Perl'ira.
17:!ü. Do I\einu: Padre laooe'r Lopes; Padre Achilles faria Avogactri. Romano; Padre .João
FerreirH. ainda irmão. Irmão Theotooir, Barbosa, irmão .Joaquim COimbra, irmão Caetaoo
XHvier; irmão Aleixo Antonio; il'Olão Bernardo da ~\ ump lia, depois Bel'llarclo I\odrig'u s;
il'mão FrancisC9 ela Veiga, irmão illanoel Alvare' irmão Chri lovi'11 de Cnn'alho, irl11ãn ~la
noel Taborda, Irmüo Jo é Rodrigllc ,irmão ntauo~1 i'iun s, irmão Jos& Antonio, lfInüo ,UnHOu!
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venlnu -iras ca ,livos; nrlTI nillr\n mr~lIcr-slil em ~;cmclh:lnlr., lTInlerias,s:lho
convcllienr;ia, 011 a obrigar;iio :ISSilll fi requerCS5(),OIl pcdls e no IrillllIlal Jil penitcllcia,] t1ril so ego das slIas almas, pcla olJrif.:ar;iio que linltiio
de moslror a todos, o carnilillo l1a elcrllil verdade. E:=;lll lillima lirnitariil).
Selltlll lào onforme [10 diclalTles c\[I Iloa razào, e milito propria de 'nn~
110m ns calholi o ,parecell làl) mal fi deplol"i,yel cCO'llcira dafJuelles moral1ores; qlle leimoso illsi lir;lO. em qlle os reliO'io os da Companhia d('vi~n
sahir do e I,IUO, e voltllr na Illcsma cmbarcll~ào CIIl 'luc viel"iio. A7.pdlltlo
ficou j1nr extrcmn o re olulo ,Inilllo do rllpilüo-múr Anlnnio Muniz. c'umo ii
qllcm locava reprimir o nrgulltll d lima lüo lIJanifnsta violenr.ia, quitera
100'0 fazer enten ler i1qllcllcs inclll~siderildn, 'lIlA ainda linlt:jo superior,
que sllberio castigill'('Olll n rittor das IIrlllil. a- desallcnçõcs. e dcsacillos.
q Ile so IIzes Pro (10 SilO'rarlu da . Illgr5ladl~: pois sl~nrln ri-rei sl'rvidn 111anriM os Padre ,o ('lIili:lr dn f'spirit'líIl de'la ronqlli 'Ia, o,.ia rlllllO sacrilrgil)
enconlrilr o. ordell IU~'lIll .rarw,que ninda linha \'ils,;;all'ls,c mini.lro5,que
.0111)1' cm vill;,ar !WI\l u. dn acalO, da sua mp.nns respeitosa 011 adin ; Illa'
Jlar,l qll nem á sua prll 'clIria f(111a5S occasiiio de excrr.irio, nem ,'nra que
il(l sell dCll!il'iildo fll[.to SI' :lll!"ibllis5úm os esll"il"os do mai, fUl'il}S
incl'ndlo;
quiz prilllciro nxpcrin1l'n ar,SI' ClIlII prorcclimelltll menos farIA podia r~IHllcr
limo tão xCl:l'ilnda COnlllfl1lH'ia. l'assl)lI n~ ordl'n" precisils para (1 vi a ,li1l1cia
dlls ,lIldndo dn . lia di rip,inn, p _uiJindo ii ra~a do ('onsl")ll1o, ilOlId€1 por
('nlito esta\"ilO o ltulll('IIS da t-rl)\"t'rnan~a, III s f'/. I ()f \1111'('1, que Il1nnt\oll
1'1', il seguinte ralln, qllf' aqlli l:tI\liiIIlIO; I'(lla" ,lia" f,)rrna s ra!nHa-:
l( Ningllem póde lIegar,r!, e os Padre: IIn Clllllpillll:ia süo do '7rilntlc !pnl

51.:l

.lo é; ir'mão Anloni Dia; irmão .Juno nilplisla, coadjutor llll1lpoml; irmão DomingosCardo5o,
coadjutor temporal; irl11iio~lano I cimilcs,despc ido.
li:l8. Ahril 18. Padre Cael.'n' l~l1l1cio. Jrmiio B 'nlo Caeiro, coadJulor lemporal; it'm:i
~lanoel Afllltlso; irrniio Bernardu GUilrctado, depoi irmão LUlz Gunz.,gJ, 111 )1Teu nos '::lI!lPUS
indo a ordenar- e; irmão .lo CFerreit'a, irmiio ,João nodri~uC , innilo Mathia da Fon5e.ca,
irmão .10 e ele ~lonH: , irmão Aol'11110 Moreira, irmão Rernardo de .\guiar, irmiio ~l.lnoel
lla(Jlisl~, irmào Manoel Gomes, coadjutor temporal; irmào IgnacioJ Eslanislüo, irmão Dion) io
dos Rei.
Jí2 . Enlrou nO.M~ranhão: Irmão .lacintbo de Moraes.
1i'.19. llito; lrm[10 .tosó da n.. cha.
ln I. nlaio '25. Padre ,Iu;;o 'l'eiXt'il'~ PaclreSimão Henrique 'Padre Manoel de Miranrla. Trmiío
niol1)'siu 1\ ~is, irmã ~lanoell\ibcil"l1, irmão Gcraldll Ribeil'o, irmão Anlonio Baplista, ulim
Anlonio Lf)nrcn~"; irmuo Ilomin~,)s Antonio, irmiio M~noell~n;wil) coadjutor t mpnl"ill: irmã
'l"III'oduro da Cruz; irmãu (1r;loci!;('o lli:l5, olim nor!ri~ues; ir lU" Euzl'hio da CU~lil, ullm
!lcitOt'.Iu.G; irmão Joaquim d C~rvalh(), irmão.lo óda Cruz clespcllillo; irmão Lasll'ullual'le,
lI'miio Al1lonio 1I1<lcbactú, irmàu Luiz Corrt'a, coadjutor lemporal; lI'mà )Iauoel Alva:'c ,
coadJutor lemporal.
fn.~ . .1unh
4. lrmão Jl!n,lcio ela Veiga. irmão Manoel ri Quadro., irmão .lo~(' !'rreil'a,
coart]utor l/~mporal; il'mflo Luiz ,loão, c ,ldjulol'lemporal; il"lnflo )Iauucl I'erl'ira.
li~.l. Padre lano I de ,Albuqul'rque, P.ldrc I:aplista No~ul'ira. ll"lllflo .lo. é Car,ln.o,
~oadJulor ~ pirilual; irmão Ch~mcnte I'PIT ira, coadJutor lempoml; irmflo ,lanocI Ferllill1des,
coadJulOl' temporal; irmãoAnlOllio IIlarques.
n:H. No 1I1arallllii'I: Irmão Anlonio da Silva.
1735. lrmiio lIcl'1larclo Jlcnriqu's roadjulor lemporal.
lní. Parire Luiz Geacci, Allemii.1; Padre Antonio !Iequcl, Parlrc ~l.lno I r\(' Miranda. !rmiio
AnLJnio.lo (~, irmã Sil c'lre de Oli\cira, irmiio ~(;lIlol'l ri",; S:lnl,,~. irm[u, A~o.lill"o 1\'1(11"1l(ues, ~O, r1j 11 101' tcmporal; irmã" I'rall~i 1'0 l\P[wllo, l'nadjll!<"'let1lpo"al; irllliio .I "iiI' (;'I"I1<'iI'O,
':natljllltll" [cm\ll11'al' irmào llernanjo da _ii";!, "'1I~djlllor Il'n'I'I"'; I: irl1lã" ,1050 da 3lallH, le,,pcdlLl ; il"llIf\o riico l(\I) Ferreira, il"lllà Luiz Ilarl"cllo, il't1lflu Alb 'rio LI,' ou:'..
lU
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r.ommul11,/lssimlel11poral,r.omo C'spiritual,em qualquer l'cpnblirn. TOllos os
quP sahem al ....llmll cousa, 5e pr zJo tle ser eus discípulos. E' notorio u
fructo e.piritual, qu' razem, cumpundo lli ('orc1iD ,Dlliviando as con ci 11ciêl dos que viveu) COlll es rupulos, e duvidas, evitando del11Dnda , e
conlendas: cousa muito lIece saria lJesta ten'a, aonde por nova nJo hn
lf'lrado'. Mais nolorio é O cuidildo, e zelo, e o grande fructu, que 1',lzem
em catec1Jisar, e doutrinar os Gentios, pelo muito, que esle confião nos
l\lrlrcs, e se slljeiUio, e oh tlccem a tudo, o que lhes propõem: o omo
estamos cercados de gentili roo, 'Iaro fica o muito, que nos é necessario
ai Ilda para o tcmpornl de ta conquista, a istencin, e boa Companhia tlos
l'ildres, ,délll de qlte vierão os úitus Pudres.para esta conquista por arriem,
o mandado de SitU :'Iagl'stillle; ! orCIue o aovernador DIO"o.do hlenJon~a
Furlildo o: Ill3ndou agl)1"a, pelo lIlandar a iro el-l'ei nosso son bar, como
t:lJustn do llleu regil11 nlo; e assim, quem lhe re istir, resiste directamente
,10 malldildo d Sua Maae lade. Quanto êlOS inconvenientes, que o povo
jll'llpÕe, para que não fiquem nD torra, nJo tcm mais fundamento, qne os
rem ursos J,IS r:onsciencia ele algllns, que lhes parece, que o !'atlres lhes
nllU npprovúrüo o sen mão modo do vivor: porque o que ,",pontão 'm particular, de qlle os Padres lhes tiravão os Tndios de seu ervi~o, e üeúriio
púlJres, e Sem o sou remedia, não tem fUL1damenlo, pelo termo, que os
mesmos Padres têm feito; lIem pretelldem lIlai, , que rabric,Il' casa nesta
id<tde de S, Luiz, e della sahir m <t visitar as ald~as, iltechisar os Gentios
1~ redllzir li todos á no sa santa fé, AI "m de ludo isto requeiro ao orl1ciaes
dil camam dêm cumprimento no cap. 15 do meu regimenlo, no qual se
17:17, No ~hll'anhão: h'mão Manoel do Oliveira.
1738. Do Reino: Padre Franci. () Wollf, AllemÜOi Padre José Ah'ares, l)ovi\o ; Irmão Fl'anci:,r.lI cio ~(iranlla, irrn>lo nionysio .\Ivare , irmüo José F<'mande .
17:19.110 Raiuo: Padre l~oquo llunderfunt, Allemão. Irmão Manoel de Andrndo, coadjutol'
temporal.
li·HI. i'io ~laranhüo: Irmão Domingos Pereirn, irrnãol\lanoel Gomr.nga.
t- ~ I..!IInho. Do Heino: Padre Alexandre da Cruz, Irmão .João Daniel, irmão TIoberto Pereira,
íl'l1lã" TheoLonio Filóll 'ira, innão Domingos Tavare , irmão .José ROllconi, r.enovez; irmão
,lo "l\lnrleira, irm>lo Simão norrylJ ,iml>lo lIfanoel do 1\ i ,irmllo Luiz Come" irmão ManDei
da: Ne\"e~, irnllio Silvestre Rodl'lgues, irruiic Leonardo.lo é, irmão ,João dc Almeida, co~dju
tor temporal.
li·;2. Do Reino: h'mão Domin~os da Pontc, irmão Euzebio Henriqucs, irmão Joaquim de
Barros.
1742, r-o l\faranhãn: lrmão .JoãO de Fi"ueiredo, coad.iulor lemporal,
li-13. Junho 2i, Padre Caetano dI! AfIneida, Irmão ~tilnoelll.lonl(}iro, irmão João rle Coulo,
innüo Antooio do SauLos, inuão Antonio da 'ilva, irmão AnLonio l' rnand' s, irn'>Io .José d09
Sallto-, ',Lodantesi irmiio )lanoell\l)dl'iglles, oadjlltor temJJoral; irmão 1Ilauoell'ureira, posLUa
da Fuuseca; irmãu Caetaoo de Oliveim. cuadjutor temporal.
17·\~. \'io ~Iaranhão: Irmão Antonio Pinto, irmão Vcri imo de Si\.
' ..
1744. Irmão Antonio de ~;i, de I;ragança ; irmão Jnaqllim Soares, de Lisboa.
li 15. Irmão Grc~ono t:ollles. de Bragança; irmão ,lacinLlio Ta varc , rIa 'I'rararia.
1745. NlI ~lanlllhü(J: Il'Olàú Manoul Ull ]\follu, irmão 1:lancisco de Salles, irmão Antonio de
Da. Los, coadjutur temJJoral.
1i i7, Maio t4. Irmãll Doming0s AQimso, de Bragança; irmão Aleixo Borelho, de Lbboa.
IH8. etelllbro 19. Padre ,fuão de ,11endonça, uperior; il'Olão ~Iaooel Giriio coadjutor tempOI','I; irrllóio Bernardo Teixeira; irmão Simão de Almeida, irmão Antonio Cordeiro, irmfio
Malilias Rol.1rigues, irmão João .\Ivar··, i1'mün AlItonio da Costa, irmão l\ligllel Ferraz, irmão
I'r:lIlci o de Abrantes, irlUà(' I)"maso .10 IS, il'mITo ,loslJ das ~cve , irmão José elc OIiVClra,
Íl"llI[IU .\ntonio Gonzag, ,

-

123 -

manun, qlle PU me nconsclllc rom o P01drn Llliz Figueira, nô mal rintIICilllll~::; éll) t; nlio, e 51101 libenJade, e nas Jl1nlcrins 10('Dnlos éÍ ~lIerra (:0111 tJ
Gentio, qu se oITerecerem, e em lodas as mais do maior monll'nLo, e I;onidcn.l~iio. E quando e la minhas Tazú
nilo ba lem, prole lo por todos
o lumullos. e d-sobcdicncias, que 511 'cedl'rem na expulsüo do Pllrlres, e
u ue ervi'.'o de Ocos, e de (:I-r~i ,1'1' tlldo por culpa ue o~. as mel"ê (I).
S. LllizL10 ~Iaranhiio, 2 de Abril de 1622.
(Eslnl'a II. signado peln 5U01 pl'opria I"lra. )--A ntomó Muni:. l1al"reiros.
Foi I<lO nrficaz Cslo proleslo, c lnnlo ll1elllOr pode reblllpl' os in olentrs
pl'lljeclo- t1uquelle allerado povo, que illliOlidauos o cnll1i\ri, las, lliio 1'0', em
'a 'li"ados como rcbelues,o' que, c 0l'pllWS l'm Ú 1"0lltadt: real,c do gOI'ernadar, c capilüo-g ueral do esli1do; q\l(:bl'aolos já aqlll'lIc pl'ill1(~irn impelos da Ilil resislencia, e lenacidadc, IIwndilriio logo lavrar um despadlO
por modo do ar:cordao em Camlll'iI pelo L110lJl' Cg-lIillle:
Fiquem os Padrcs, vislo ser malldado o Padre Luiz Figueira pelu I"r.gi.
monlo do g-o"ernador Diogo de ~I CdOIl~il Fllrlado para cOllselheiro dos
llego('io , c "ol'cnJO desta c011qllisla.
S. LlIiz cm Camara, ~ de AiJl'i I dt, 1G22. -Lili;; de ~[adtlreira, onvlllor
e pro idcnle da cam'lra.-Aluaro Bl.l1'bllsa Ill! Ilcnd()nçfl.-A~)tolli()Sil1làl'.
(Jal"1'a/'a juizes.- bâ-:. MUJliz.- .I01'!)!! da Co"la ilfac!lIzc!(l -Antonio
de :JJ1endonça de Vascuncellos, vereuuore·. - Francis u de S01/. a,
procu rauor.
(1) 'iio senr\o c:tn'lI unira vcz, qne rontrll os Je uita' se ('onspirÍlrfio Os povos cio JUIII'Iln1130, aqui tr:1IJ 'creVClllOS o importallle dOl.'umcnto ue qucixa, qlJC contra cllcs 101"l1lulúrão os JlIl"O', cmillndo-a a cl-rei D. João
em 2·t de Junho de 1.734
E'le dorulnenlo sill"ular, :lté IIgora desl.'olll1l.'rido, (lor sua reservlI. mandado ao flluerallO, é o prolcsto mais justificativo dos auusos c crimc desses Padres, praticados na
America do uI.
enhor. - O mai. precioso era rio dos vassallos é o amor, e zelo C0111 que sen'lllll
aos s 'us sfllwranos, a qll(~ Ileus, por lIc('rtadissimas acções da sua Prol'idcllcia, IIl1's
dcslinou afi'ccloS nos cO('açii 's, e na obctlil'lIcia 'iClintils; e sendo I', lo.' mais lil'l
artigo ,~m que se exerci la a bonla, uem se manifesla, que lião ha golpe IlldlS sen'i\e1,
qne o que lhe de Iróo a fi:.
enimos II Vossa ~Jageslad • dc sorte, fine nos perRnadimo, não haveriiio queixosos
com razão; mas, ou porquc nos I'uganou a "aidadl', on a ferltlna, (: preciso, que
en viemos á r 'ai prcsI'n 'a l.h~ Vossa ~laf(l'sladc ('ste mcmorial. aonelc, como em fonle II '
illucgavcis, e jnstificados SU(Ccs,o.~>sc belJer;', a "crdillk Ião clara, como stas o ão cm
toda a parle do mundo.
A quem dii\ o qlle leu, o quI' c'\pcrin1l'ulou, e ainda experimenla com lanla (kpl'lI!lencia do solrriw~nlo. e da applicat.:ão, lião pólle arguir-,'e-Ilt • flUO s~ eqnÍ\oc:a a
defensa com a vingança, nas alll·gaçÕrl' de aUlores \irluosos. e :anlOs,'~ no' inslrumentos judici~IIlICIlIC jnslilil:adus que UI' 'le 111l'I1l0rial SC oll"crr.ccm qllando se citãu,
para ti s 'mp 11110 da erudição, c da eXIll'ricnda.
Vossa Magesladr., flnl~ . o 1'(':11 prolnlypo da il\sliça,dl'l'l~ por :llIrihnlo da sua ~ran
dCi\'., 'xercila-Ia nas real'S allCllções 'om lI"e ii ueix;lr.í mais pnra; l' IlÓS, l' mo parlo
da sua <llIgusla cOllll1lberaç<io, a del'cl1loS csp 'rar conforllle a mt lua piedal!P,rolll qllo
nos ulallda sCI'\'j-lo.
A rcal pessoa de ossa :\Ia!;l' larl p;u:lrlle 111'0 ,"01110 todos os 'cus vas~allos ho" ClHO
Illbll~r. ESlado do .\lar<lIÜ1ào,' 211 de Junho de 173ll,

,r,
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J\ - im sc veio [l (I('ubar c.,la tormcnlil, em qlle c vi nlo so-sobrados
é1qllelll's dOlls cvallgellcos opnrurill', qlle a nilu terem por si a valorosa
Cllllslilllc'a du ciljlil.,iO-llIúr, pcrderitio [01' CillJSa do nallfra';io os grand '5
GilIJedLll:S, l! talentos, COIII ql1e prl'lendiiill engrossar os Iltesouros da Sllnta
igreja, Jit:ando totalmclIle desvillloeidas por el1ttio as Ilslucias malignas, com
qllc 'c pr ,tulldia ti 'slruir os b 'lIoncios de Lantas alm1lS, com um uotav 1prcjllizo do allg:ncl til de [tio dusall1paradu paganismo., sell lempo coohe 'orá
l) ~\.II·alllliilJ o gran.la prcl;ipicio a qlle se ilrrojuvLlllac:q ulsi.iotlaColl1l'i1l1ltia,
\'ullllo-su olJrigat!c,s a C:Ollrc~silr seus Il,()l'ildon:-, que á ella dCI'êriiu ii sua
l'l~'Laurul~;iu do lj'l'l\l!nicu potler dus Holl;,tlldezcs.
no QUE ·(I11IÚI\.\ü !'iO M.\IUNlI.\O Os r.\ DHES LUlZ FIGUEll\.\, E UE, EDICTO ,nlonEI,
E DO' PI\I.\!E!1\OS PIU:íClI'IOS DA F 1'\0,\(;1 D.\ CO~IP'\(llL\ DE JESUS 1'\ESTA
ClI).\UE,

SOfegados os animo, o CJllil'la nquclla inconsil!rraua popllla~il: Ol1l'crlidu,; jiJ 115 furiosos vcnlos la IlJl'IllCllliJ em 1)L'1111dos, e fal'lJ['[Il'ci' zéphyrns
di) Ill)llilllÇ'l ; nnll'lír,ill il respirilr us fervorosus espirilos do' l aerc ; c
pril1wirll qlle tudo,dcnlo prinr';piu elo IlleSlllU trahalho, por fluem us 51}IIS
cur;l~õcs su dcsl'elaviiu, <i I I c.) cm IIclJtiir aos gWllUCS desamparos uos limados seus fndio .. Cll1110 illljlJS,O qU"1I1 ii aZils do illllOI' divino f,u.itio velozcs
Jlacül'l'l'inl,bu, itriiu a pé,e 'Ol1l a lIIai(ll' diligencia,as ald.}as daqllella ilha,
c ('lItrár;io a repartir o flnu espiritual la Sl1llto uuulrina, a lanlos familllos,
Ol'I'IIESS,\O UOS 1'01'05 f) )JAllA".\O, MUITO SfOlEI,II.\XTE 1\ UOS I llAELITAS,
/\lu ibllliH[1I li po\'o elO' [srill'l rrcorn'u ;t DI'()s,II()~ m.iorrs arcnas a que o havia redllzidu a sua lIliscl'ia CHIO klll(lll. '1111: SI' li" UPPlilllido COIlIU crud captil 'irodo r:~'yplll;
e CIIIll a IlIcsma afilin;ão rl:spil'illl a~.ll a IIS pr,vos elo IlSliId" cln \Iarallh;io lla5 I'I'''('S,
e picdllsas alll'llçü.!S 'lI: Vussa \la!{CSlildl'; CI)III a djn·cl'I'n~·~. porém, CJu~'.sc o po\'o de
hrilcllevc ii fl'iiôdad" di' IIIll fallll"is,.i1l1o orlldur, para Clllll D IIS COIIIl) fl>i OSI'IIlPI'l:
IIll'nlllral(" .\Iuysés, oS PUIUS du .\Iaranl,ão lIiiu se ilehãu e011l outro 11lglllll, quc O lh
Mia u:lillIa COllslI'rnaç50.
"rof,'rl' IIl'lI'lI,' grallrl~ orar!lIl' ,\loy"I~. c!ll'io dll confiança na Divina ~ia~e,titd ; o
qu,' só l'!lc, 1H'las SII"S virllldl", 'sdellcla, porlia l'xpliC<lI" sl'gllrando qllr ni PI"I'I"II'
d1u a"l,(tlllll'llill'. luas qne: O lia via eouv~nccr; e uão por 1ll'1"IIIII) OullO priltcipiu lIli"S.
']IU' pllr I'xalla~ão da propria. e Dh illa i'iIag'·~Lad., OIl'Clldidll nas ruinas de IIlll pOIU
pcrsl'I-illidll C;OIll lyrannias.
Niiu é islO, Senhor, o qlle a~()ra intrnlilo o~ POW)S elo \larilllh~o com Voqscl lUag-l'sla·
di'; pllrqllc lia duas razü~.: a prilllcira,porqlll' aillria CplP. O~ rl'is sejão licc-Deo-cs nil
Ic'rril. pill il '10e a esla pr<Jporção se 11ll' I'l'p Ião COIllO ao :->uprClIlu do céu. os Illesmos
a. ~utlll'nlos, ii mesma opplessão nos dl'prilll' a eOllfiall~a. e o profulldo l'i's(wi1o 1I0S
faz por ('"IC II11H.10 l'serllpolos~ a qlll'ixa; a sl'!{uuda, porquc o illillliziI\'I'1 riu sohl"l'dllu
ftriulor nos faz. dl'seol"iilr da imitação; c ainda que por esta l'l'prescnwl;iio 1111. valhalllos
da sua 1111'''11'' r/Tie, eia, será lJaralhc uhservarmus a doulrilla, e lI:iu, para lhe igualurlUOS as rbolll ·(les.
NilO se acilá, ãl) nellhumas nos rsraelila~, para as soas sllpplicaq, l11ai.~ qne eom os
gClllidos, c só por louns o referido omdor; c islo llIesmo sueecde il!:(ora aos povos tlu
~I", allll,iu, '1'1e pro-Irados como I 'aes vassallos aos rcaes pés de Vossa ~Ia~esti\de ela·
n,ilo, f' Sllspirão ás pol'las do SI'U rCClissilll", e slIprl'mo tribunal da jllsliça, deslilllitlo5
dI. 1J(~ns, c na 11Iaiof COlIsWrllilç~(I, a IIl1e ""111 ainda os esll'anho dominadores dlH{ucllc
ellt<.do o:,; rcuuzil ão, com Ullla armada herctica de LUlhcraIlO:i,
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in lruinuo ii uns, calc(;hisalluu il ou!ro" eauminislrnnuo o sanlo bapli-mo,
Ilão ó a um grande numero de inl1ocenles, senão tambem aus adultos,
que mais ati iilnlêHlos se puzcrão lia crença dos divinos mysterios: era
incri el a. caridaue,cum que lraclaviio dos enfermos, com que acudião aos
uecessilados, e om que soccorrião a todos, tOlalmente de si esquecidos,
por se lembrarem dos pubres, e por favorecerem os necessitados. E para
que se ,eja o muito, Cjue lhes deve a Companhia,accresce,que nos maiores
cuidadu , nunca rcnh~rilo de vista o seu auamento, c commodidado religio-a, vellll0 o muito, que erão precisos varúe aposlolicos, e obreiros inean ilveis paril a prorllga~iio dn fé; cm duas cousa principalmente empregiÍnio tlldas os sua~ idéil : a primeira, ele acudir a todas ,,- neces iuades
c.5piriluae , assim dos Inuio- pelas aluen , como dos moradores na cidade;
a se llI1da, do fundarem uma casa, Cjue servisse de praça de armns, em
que se x rcitassem os muilos campeões, que haviiio ser precisos para a
e pirituül COIHlIlisl' claquelle gentilismo; para que,dividillos por toda esta
Capilania, puúessem acndir melhor ús obrigações de soldados veternno ,
e ao minislcrio de verdadeiros, e experimcntauos operarios. Tinha levado
oll1si"o o Plldre Llliz Figueira, do go\ornador do eslado Diogo de ~Iendonça
J!'lIl'laclo, licença, em nome Je Sua Mageslude, para pOllerem fundar casa
na 'idade de S. Lniz; mns o cuiLlatlo, c arnndc zelo, com que acudi<! ao
bem, e un rt l11ento c1aqllella chrislamlade, c que elle ilntepunha a qualquer
outro emprego, o ui vertio por espaço de Jous alll10S, üesle llio preci o, como
lT
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lIa mais de Ct!IIIl'J e vinte nnnl'JS, qne o estado ,lo ~laran1Jãl) e adJa nos c1l'Jminios da

real c')roa portnf!urza, e que alguns <los spus guv rnaJores, e capitães-~enerae , minislros <Ia n'al I'azrnda, <Ia ju~liça, l) s~nado, das camaras do mesmo estado. zeloso do
brm p"blico,in[ormárão aos SP\lS soberanos I I'los con~elhos. c tribnnaes rcgios, suhre
a materia <lu..; rC(\llPrimento, cm qnc tallllJl'm lia r.lais de dpz annos os senadu,; dils
camaras (las duas cidades <le S. LlIi7., e di: ,anla I'aria ,Ie Belémllo Grão-Pará. como
(lrinciflaes calleças do estado,em nome dos poros delk,rrflrt'scnl.írão a Vossa l'lagcsl<l<Ir, Iwla secl'l'laria de e,lado, os t;rande' fll'leju'l.os, 'Iue rec1'bia, e ainda rccl'be o scu
an~nwnto; e o dil razrnda n,al no: importantes, e consideral'eis intcressc" qne lhe
promellem as riquczas daqncllas l(!l'J'~lS ha I"nlo~ al~no', e ao céo na conl'ersão de
Illilllõ~s dc almas de lndios Cl'nlios, (jne lia IIdlas.
LONGITUDE, E LATITUDE DAS TEnHAS DO ESTADO DO MAIlAi'iHÃO,

rorque comprr!lendentlo a suas demarC3ções, pela partl~ do mar rronleira a Le te.
corl'l'ndo elo Sul para o Norte,desd' a Capitania-mór do C('ará,alé o Rio Ol'apo~k ou dl~
Vicrnte I'inzon,além do Cabo do me mo Norle,mais ele (lIli\lrocentas c trinta leguas,e dc
Lesle a 01'. te, subindo o grande Hio elas Amazona,. até Osilio da Frandsl:ana, mais de
mil leguas. I'lll toda ('stil I'aslidi1o dc terras não !la mais de IIOI'C pOl'oaçõ('s, em qllr.
cnlrão as duas cidadl:s <10 Grão-I'aní, r. Maranhãll; IIcm em todas cllas lIal'l'rá Ires
ll1ilmorildurQs hrancos, quantlo neces, i ![i o de milhares destes, e de lndios trabalhadorcs, para puvoil-Ias, liI\'1'ar ilS lcrra~, l:ollI(,l'-lhe os I'ructo', e I'rger-Ille fabrica:, e conserVil-Ias, pum o cOllllllercio PUlJlit;fI,
NAÇÜJ:S, QUE

,!"J\ AS PRETF.

()~nÃo, E rp.E'l'ENOlm COi'iQUISTAIl.

E para d,'f"lItlC-llIs do' inimiho:, que ilpptl1ecem,e pro ,urão I;onquisla-Ias para si, e
Os s~us Ilwuarchi.ls, COIllO procurár;Jo jil no' aOIlOs pds~altos as na~ões I'rantc7.a, hol·
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desejado inlonto, alé que no Ilnno de 1G:H, mandou [I Mageslade [alho.
liea do rei Felippe IV por primeiro governador, e C'i1l'iliio- cr neral do
estiJdo do l\larllnh~o a Fr,tncisco Coelho de Can'i1lho, variio. cllj;) pruden 'iil,
e zelo dl) servi~o real, soube desempenhar os credilos da pesslla,e.os Ilcerlu
da cl ição, Aqui é que teve o seu principio a tlivisiio desta i1pitallia do
gOI'ernu, e estado do Brasil, tendo-se alé enl;io gavernadll por cilpiLüe'móres, por espnço ue oito annos, Foi o primeiro apit;io-mór Alcxautlre de
l\Ioura, a qUf\1Il succecteu Jeronymo d~ Albuquerque, quc por LIa morle
deixou nomeado interinamellle a sel! filho Antonio de AlbLlquerql! , ao
qual depois veio sncceder Antonio l\1uniz Barrciros, que roi o ullimo de ta
pequena serie, Quando tractarmos da capitania rio Pani, contarumo por
tiua ordem o' capitües-rnórcs, que a governiÍrno i1lé o lempo da Sep'l1'jlt:<io
tio seu governo do do Brilsil. Chegado qne roi tiO ~Iarilnbiio,o governador
Francisl:O Coelho tle Can'alho, r.01110 levava poder para mandar pu 511'
carlas de dala, e sestnaria, em nome de Sua M,) estade, COllcOl'rêl'iio logo
.""umas pc SOílS, assim secu\nres, como reliO'iosas, il pl1dir as terl'a~, que
se lhes l'llziào precisas para o bClleOcio elas sllas luvoura , Já a e te l 'nIpO
}Jossuia o Pndre Llliz Figlleira,por escriplufn de doa~iio,unla Icglla ele lel'l'il,
)]0 silio, chamado An}nuiba, para ajuda dn fll!lrlt1~,:~o
UO ollegio,
que prclendiil crigir o dilo Padre; e linLtão dondo Pedro Dins, e sua 111Iher Appoloniil Bustamanle,('lIja Icgna de terra,em 11l1me ue Sua1\1a cr 'slatle,
lue rnandára uar o goveroauor Gas[ ar de Sousa, que com csla prome 11
land la, c hespanhola ; insistindo esta na mrsma prrtcnçn pclas ca!lrcriras (lo llio
qtlc dc~a~ua tiO das i\mazonils, ,'xcedendo os S~tlS limitl's. qne lin:llisiio junto
ao 'itio da FrancLcilna, como bem se vê nu iluto da posse, quc 10mOll o capilão-mor
Pedro Teixeira daqn lias terras pela corôa de Portugal, quando da Capitania-mór do
l'ariJ, no auno de 1.637, em uma ~rillJ(lc Il'opa mililar pelo sobredilO flio das Amazollas
subio ii provincia de Quilo, de onde cl .sCCII no illlllO de 1.63\), COIlJO se mo 'li'a do rrferido auto, cuja cópia é a que SI' s('guc, tirado dos linos da faz~nda lcal da Capilania
uo Pará.
~olilllõcs.

,\UTO DA POSSE, QUE TOMOU O CAPITÃo-Món PEDRO TEIXEIRA. DAS TERRAS [lO ESTADO 00
A1ARAl'iJlÃO PELO CEl'iTRO, NA CAI'ITA~a DO GUÃO-I'ARÁ.

Anno do 'ascimclllO dc JliossD Senhor Jcsus ehri 'lo de 1.63\), aos dczcseis de i\i\,osIO,
drfronle das lJocninas do IUo do 0\11'0, eslando ahi Pedro Teixeira, rapilão-m i r por
,'lia ~Iagrstade das enlrarlas, C dcscohrimcnlo de Qllito. l1io das AI"aZOllas, e vindo jii
!la I'olla do dilO dCSCl)bl'irnclllo, malllloll vir pcrante si capitães, alfere, , c soldados das
sllas companhias; e preS('llleS lodos.lhes conullllniccu,e declarou, qlle clle Ir;'7,ia ordcm
do gOI'('rnador do ('slado do ~Iaranhão, conforme Oregimento, que tinha o dilo !\,Ul'l'rlladol' de Sua Magesladr., para no dilO descobrimento r~colhcr 11111 sitio, que mclhor
lhe parccesse, para n '\le se! fazer pOl'oação; e porqllanto aquellc 'm que de pre 'C'ntl~
esta vão lhe parecia conveniente; assim Clll razão do ouro, de qlH! havia nOlid,., corno
por serf'11l bons ares, e call1pimls, para totlas as plalltas paslos, e criações de gados,
lhe pedia scus parecerl's, porquanto tinha já visto tndo o mais no dl~scohrilllento do
rio; e Ingo pur lodos, • cada um foi dilO, que ('m ludo o disc\ll'so do dilO descolJrilllenLO nãu hada sitio I1lflhor, ncm mais m:ol1llllodado. e suffidenle pal'a a dita pUI'uaI;iio, que a«lIellc 1'111 quc eSlavão, 11I'1.1S razões dilas, c declaradas; o qllc visto pelu
dito capilão-mór, 'UI nome de el-rci Felippe JV nosso s 'nhor, lomou posse pcb 'urüa
de Portugal do dilO Silio, lerras; rios, c navegações, c cOUlmcrcios, tOluando lena uas

127 linha vindo por nrtilheiro para o l:Jranhiio, 11<1 nTl11ada ue lexllnllrr ue
~ll)ura, a qucm o me 1110 governador rr.coml11CndOIl ('é se aos ditos,uma
kgun d terra 110 lurrar, e sitio, que elln c.\l·olhessem dentro na iii,,); e
como rntras e nella pela oanda de S, osé. e forle (lu Ilap3rí, se agracltlriio
da primeira terra, que viriio, e esta peuiriío em quadra,correndu a T.é t ,
pílra ltaparí; e foi a primeira terra, que possuiu a vice-província Lia Maranhüo, tanto mais estimavel, qllilnto foi II boa YOlltllde, com que a doúrüo
liio pi do os hrmfeilores, Para e vital' 111 contenda ,a linha jú mandado
demarcar o Paure Figllcira,no anno de 1G:!7. 001 rumos abertos, que bem
dilVÜOíl vÚr a I galidadedos .CIIS marcos. _1 ÜO baslou tudo isto,para f]1l~ o
superior (IS deixn e r1 pedir, como pediu no novo "'overnador, e capitiiogeneral, que Ih'as cunceden com I) parecer Ull provedor-mór da filzencla
rcal,J'ac0lllc lIlIymun<!n d Noronha, cujn célrta fui depois confirmada pelo
governadores Jgna(;io Cnellto d;1 ilv(l, e Anlonio Coelho de Canalha. c
ult il11ê11 IIle tOll1badll,c nl11 ns drmais lcrr:u; uo olle~io no anno ]e 17~12,
endo reitor O Pndre CilrlOS P I' 'ira, que com in ao aveI z lo nnuau o dilo
tnl11ho, quC'ren(!o l1provcilnr-s' dll provisfio rcal, g'Je Sua. l\lng stade fni
serl'ido conced r ao S u collerrio, para ver se por e le tüu efucélz meio,
punlla. por uma l'e7. o dcsrjo1do fim a tnntos lilioios, qll mais parecia pro\'illlliio da tenaeida.de, que da ju tiçn elns heróe. ·c.ta legun ele terra,
fUlldoll o Pa Ire Luiz l"ioueira a. primeira fazenda que teve o collegio,pnra
o b neficiu das lilvouras dos seus religiosos, fabricando casn, e eriginuo
~,

e lan anelo-a aoar, dizr.ndo em altas voze~, qne toma"a po~~e dás ditas terras, e
em nome de I"elipp' IV no~~o senhor pela corôa de 1'0 I'l liga I ; se hal'ia qnel1l a
dita pos~c contradissesse. on tives~e embar"Os que lhe pôr, qU(~ alli eslava Oe-cril'ão
ela Ilila jornada. desrobrilUpnlo, qne Ih'os receberia.porqunnlO alli vinlHío religio os
da COll1panhia de Jesus flor ordr.m da real audiellcia de {JuilO; e florque é terra remo a
c pol'oada d l1Iuitos fndios,niio houl'e por elles, nem plJr oulrCll1 quem contradissesse
a dita flosse ; pelo que pu ('~cril'iio lornei Ip.rra nas mãos. e a dei na mão do dito capitão-mór, ('111 nomc dr. el-I'l'i Felipfll' IV 1l0~. o scnhor; e o hOll\"~ plJr ill\'e'lido da dita
po.,~e, e sitio, terras, rios, nal'l'gaçül~s, c COI11!nI!l'cios pela coróa de Porlllgal; a qual
silio o dilO capitão-mór pôz por nomc a 1"l'anciscuna, <l(~ que Indo eu escrivão fiz este
auto dI' poso e. ('111 que ils~i;mou o di'o cilpiliio-lIlór,
trstclllllnhas, que presentes
slill'ão; e forão o coron,'1 BenlO nodriguC's de Oli"eira, o capitii Pedru dil Cosia Ta,'e\l", O. argl'lllo·lllór F('lipfle de ,\lnllo: Qnatrim. o cilpiuio I','dro Bilyiío de .'brell, o
all'I'I'l:' Fr.l'Ilão ~lendl's (;ago, o illfeJ't's Ilnrtholomen Dias de, ~1i1110~, o alI' re~ \nlonio
nomes ((I: Olil'~iril, () (Ijndanle I\lanririo de t\liilrle, o ~arl;"nlo Dio~o noelrj~lles, o
alnwxarife de -na \Iaf:csl,idc ~lano"1 de ~lalto' de Olil'eira. o saq~C'nlo DOlllinl;os
llousall'es, c o capitão 1)0 lIillgos I'ir·r.s ela GlIsta; os quaes lodll. sobl'l'diIO~ aqui as,iI;llilliio 1:011'10 di o capiliio-1l11ir [eliro Teixeira; e cu Ju,io Gomes de Andradc,c'cril'ão
da dila jOl'llaela. qu' o escl'l'l'i.
O Padre .]psllila Chrislova! da ClInhil, que era nm dos qlle (Icompanh,írão /lO capilã mór Pedro Teixciril. eles Ir. a ciclatle de Quito, I'cio obscl'I'allllo a ferlilidaelc da4l1'.'lIa~
1'rras, e grande Hio das" Illazonas. e mais tI-' lrintil caudalosos, além de nlll SC'1ll
Ill:merO de oulrOs lllnis infPl'iorl's. qne nelle t1esaguiio. e o fazem o Illaior do IIIllndo;
chr'ganelo ;1 r.idade do (;rão-I':lrá. passou dellil iI curti: d LisboJ, d(~Sla ii de Castclla,
onde fez ao ~Cll Illoilarclla nmil illIIl)icio$a prop0<;la. cnja cópia é il que se Sl'gu ',Iiradol
dn ,na chronka d' In(lias de Ilt'spanln, quc se iulilnla Bt tI aranon y A'Iltamã

~ilio
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rape:1:1, que deuirou á Virgem Senhora da Luz, <1n qncm era por extrema
devolo: e silnanL!o nelln os Jnuio:;, Cjue linila Irôl7.ido comsigo de l'ertlill11lJUco, deriio esles logo prillc'iric Ú' soa!; 1'0<:,15, de que nllcs. c: os Padres
se sllslcntaviio: nunCiI pr'l'llm 110 :lquullc sitio () nomÜ' de Au)'ndiha, Cjll(~'
ainda 'hoje COI1 cna,com ill1ll1ortnllemhran<:tl de llOSSOS primeiros lJenlfl'itoros. A temporal,e p-rC(;Í:;ôl econotTl ia,com q ue os Pud res dil CompnJl hin,i1(;II~
diiio {, quotillinl1l1 mi1nulen~iio dlts Sllns pessoa, ;lle 11 nlllllnn sorte Iilos cluhnr<1~n\'a o esriritunl euidndo,quc punhão na as istencin,e bem uas almas dos
l\II,tuguezes, e lndios rias aldeãS, pernoilnndo muilas veze nn ('idnd , n
rnnnnhecendo nas poyonç,ões, pnra que nem n II11S, nem a oulro:, fnlta, s o
alimento dn s:lIlln doutrina, nem a àislri\.JIliçiin dos SnrrôlJncnlos, tue roam
incilllsll"el zelo repnrtiiio com os mais neccssitildos: ohranL!n n sua ('ill'itl•• de
lllililrrrcs, no mesmo tempo, Cjlle rarn discorrer a pé,liio pro!onrrilllos c:lmiJlhos, riio necessfll'ias forc,:ns, que corre pondes cm ii tiloilgigllllaC!os ~pl
1'ilOs, empre rromptns rm tudo, c paril tur10-, que ora de. mü'ior scrric,:o, c
gloria de Dco ; sendo tanto maiores as fillliga-, e tr:lbalhos, qUillllU ra dilatndn a grandczil LIa seiÍra; Cjue ptll'a qlle n50 sCltlis;;c a l"alln de orcrarin~,
onda 11m los dous:c ll'lultiplir'aviI 111 mnilos,para ncudira t( rlos. Acahal'a.
o P'ndre Llliz Figueira Lle pr'gar na ('idade.c do r r!pilo pnrlia para:l, ald0a
n doutrinar,e praticar 05 Iodios na slJalllesmalin"ua, Ü'm que foi lào ronsUIl1m,\llo,quc fui O primeiru,que ompuz a arte no idiolPn Um. ilito,redllzindo a preceitos tào ciill'OS, o infallil'ei3,Cjue ail1lb hoje aL!miri.io o !llilis

l'HOI'ÔZ

o i'ADIlE

CRl5TOY:i0 DA C[NUA .TE, UlTA, ~A COHTE
J~TAlJO no fiJ,\Jl.'l'\ IÃO l'.\R.\ AO ELL,\

no;: CA5TEtLA,
coadA.

A I~" 1.5,10 DO

« Chri. If)"al dc I\ClIn!Jil, dc la CIJmpll:ia de .1,'1.m', elc. !\ 'CII quc rs ,'rrdatl. qnc la
principal pllcrla de arJlll' I nnc"o l11undo dI', CIII)I'l'Io, para mas ell hn:,'c Cl1llll'u~ar a
gowl' de los pl'orccho~, y rl'lll<lS, qlle lillr~ral Orl'cse, rs por la parll'. qllr. dl'z''l;lIa rll
"I OCe,>l10 de las cosias dei 1\1"I,il sllgela a I' Il'In~i1I, y por ('sso mcnos sazulI~da, para
que cslil cnlrada de pres('lIlc (falia por 'SiC modo, por sr 1"1' a';el'\llIado l1'slc 1~Il1P()
,,,i rl11 PUrlll~al) ,j prVClIre; p~ro l1i por c,so rl,'1J VIl~,Ir;, ~Iagl'sli\ll dr'ziSlil'. ni dilillar la PI,::(:SSiUIl de,le r\ra:n !'io,a si por no cxprinll'nlilr los rncon"I'ni"lIles. quc dr no
I']\"clllar-Iu ('II bl'c\'l~ Ic 'iran rlI'SPIIl'S, y ijllil;á sin n'medil), '''1110 lambicn por lus
pl'oH'dlllS, C/III' rle iJaz~l'lo se sl'g-lIiran ~ pllt'dl'n . PI' lus S('gllil'l1ll'5 :
« 1.0 priIIWrlJ,dar-sc prillcipi" ii La nlll'l<l CUIl\'crsiol1 di' 1IU IHH'O mnnrlo rl~ illfil'l~s,
qn'~ 1l1i1.I'ralJll~s Y(lzen 1'11 la slIllIbra rle la nllll'l'lC, obra tall cll'l sCl'I'irio rlc n'os, qll~
lHi si lllll'de Ofl'r5 'r Mnl. ql'lr IlIa~ le agrade, y lal, qlle por ellu :c dal'il por ohli~~dn a
"-Iabal('ser eOIl pcrp luidud Iii curuna de "lIeslra i\lageslad,y de Iluevo dilalar-Ia a lIlas
imp"l'ios.
(l 1.0 sC~lIndo, comil'nsal'.l \'nI'51I'a i\lagcslad a gozar,
y possl'CI' lo q1lr los sl'norcs
reyes, dignos pl'l'c1ro',sul'es d' VIII'.., lra i\Ia!;cslad; 1.11110, y no con pocos gaslos, dl'zeamil akallsill', lJavicodo IiIntas ri '1!I.(('n,ias para Slll;l'lill'-lo a Sll I'I'al corolla; para lo
(]1Ial, 1'11 ('I i1110 de 15M), el ~I:nol' Cari", V, 511 <1i!,nu ,i1.abllclo. enbilJ a Fl'allcj"co de
(l/'f'lialla, con Ires lIavius, y súldaclus, pura (Jlle fllcsselll lomar poces. jCltl rlel grande
flior!e las A.lIazollils, lo (jllf' IlU 1111'0 ('I1'('clo por i1l'ril)i1r ala b\a de la ~Ial'gal'ila, y que
\'urslra :\lil~~slôlrl ya ~II 1,1 al10 (I<: 1G~ll 11Ii1l1dou a V'ill1,'bco Cnellio d,~ Cra\'illln PorIII~llez, que ('l1lollses rri! ~o'crl1i1dor d I ~lar'lIlOl1, qUI: con lotla hlcl'idatl dicssc plindpio ii lo qlll~ lilll o c1rzl'i11iJ, lo qlle 1II1IICa sc pum por ohra.
« Lo !l:rcl'I'IJ serrara!! COII c.'lll l.Js p"crla~ a los iuilll igl)~ rslrangrros y piratas, por
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peritos nel\a a grande perrlJiQ~o, e energia, com que n fallnva, a rara rapacidade de seu aútor, querendo n~o só cm vida, senüo depois de morto,
instruir aos missionaria, dando·lhes uma _chave mestra, com C1ue pudessem abrir as portas, á maior difl1culdacle dos l11)'stl\riQs, llue era ::r
instrucção dos adultos nas materias mais recollditas da fé christã, em qUt}
maravilhosameute, e pelo modo mais perceptivel, se explica este ornncle
mestre, e verdadeiro exemplar de mi sionarios, obra tnnto mais pequüJ1il,
quanto mais estimavel, c de que resultou tanta gloria de Deo , e frueto
tias almas de toda a gentilidade do Brasil, nonCle cm todo elle corre a li lIg'ua
lupinambá, com o nu:ne de gcrnl, como na Europa (l latina, (e nenllurn
Jesuita da America, professa solemnemente sem primeiro e exaoJinar
nella, e ser approvauo com juramento). Bem -via o Püdre Figllci-rn, que
sendo tüo dilatada a messe, neces ariamente requeria maio'!' numero
de obreiros; porque embora fo sem muito avultadas as r()r~as do espirito.
com tão pequeno numero corria ri co a colbeita, e por fulta de suj 'ito·,
sendo tautas as aldêa , não poderia a assisteneia cle dous acudrr!l. tllno,
como pedião as leis da caridade, faltllndo, ou ao Portu(Tuezes na duado,
ou aos Indios nas povoações, clamando 1Jn , p. olltros,já pelos remedios do
corpo nas suas maiores necessiJade , já pelos du [lIma nos seus maiores
perigos. Revestido então de zelo aquelle variio,venladeirilmente apo-loli 'C',
tinha escripto ao Padre provincial da provin 'ia do Brasil, sif'niGr'illluu-llle
com uma viva, > natural elegilncia a penuria, e falta de operariú em lima
ollde SOll mllY continnos, lo que ningllno se atreverú, e:talldo segllro los principa\es
puerlos de us <'lItral1as.
« Lo quarto, iml>cdirs>i.Í con esto eltrato Y COn1nnicasion, que tanlo dezcfl rnlaulilr
los l'Orluguczes, con las cimladl's dcl Pcru, que en nin~nna mancra . (' atrercriln a
intentar-lo, sabiendo que se pre,-jellc cnll lirmpo U l1Iillissia. ~'dtl lo intelllan'lI III
consl« con toda claridad, COI\IO' tC-ligo, que lo oy tratar mucha VHP' Cllt,·C los lIli~
mos (lortup:ul'ze .
« Lo quinto; con esto si ret!nziran a la obidiensia dc Vn stra ~Iagestnd lollas ~rrnrl
las pl'incipales nacione y en especial las que Ililhililn .1IS i las, (Iue ,on las mils 1)I'licltsà yellas, dcspues de sugetas, (;On \"alor acudiran aI que uua I'es reconoserelll pur
su senhor.
« Lo sexto r_on esso . i cvitar:, t do-intento de qUCl"erem coadllnarse lo POrlllgllezes, que ban fal!ado a la ll'aldad de Vuc,tra i\la!;estad, con lo: HO'landczes y est~'au-gciros. qUll tanto apclescn aquellas licl'ras. ) 1 '
, •
NÃO TE'';; IlFFEITo A PROPOSTA, Il rORQUE.

Esta pl'oposta a cmbaraçoll ii milagrosa acclilmil<;f1o do Sr. r~i D. Joiio IY: mm; sempre l'mbra(1os das riqu'zas tias terras do ~laral1hflo, e cio famoso lago t!flllrildo, cha.
mado de IJarimc, quc se acha ao lado tio grande l1io das Amazonas, tilmlh'lIl mlli
decantado p'ela ahtllitlan~ia de ouro. que 'C diz ha nelle, os faz esqUl'ccr da subrl't1ita
posse, que lomou Pcdro Teixeira, daqnellas terra_, onde fiuali:íiiO os seus limites, (lara
os exc(~dcrelll, pretend 'mio d presenle inquietar-nos.
l'RETEl\"DE-SIl ATALU_~R TOUOS o

o,~llNOS, QUE A)Il!AÇÃO A RUIXA DO EST_IIlO.

Pal"l~ se atalharc.l1l estcs damuos, c os mais, fJ_I1C _sc apolI.l;io ncslc Jl1l'lIlOrial quI'

amea<;ao a total nllna daqltellc cslõdo, se UHlnltc. tao os ml'lOs l11ais c:on\-l'l1il'lI~es e
para sr clr.:ctuarcm O~ intercsses, quc i1S rir(ucras daqucllas lerras prOIJl~lll~1I1 i, c~r'oa
de Vo -sa ~l(tgestatle, e aos seus va ·sallos.
17
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tão granl1e scúra, o desamparo de tllnlas almas em numero tão avullado, e
lima Ião irremediuvd necessiuade, a que não podião abranger as suas for·
(;a5, e ue seu companheiro, que,para que se não mallograssem lão sanlos
intentos, e tão urgente dcsíl'Ilparo,lhe pedia pelo sangue de J sus Chrislo,
e aos inais religiosos o quizessem vir ajudar, por eslar já a messe madura,
c II seiÍra a titlho de rouce, em risco de melter tambem nella a morte a
511ll, com pr juizo de que os seus golpes cortassem mais palbas para o fogo,
q oe fructo sazonados para o celleiro. Com as Jagrimas nos olbos,leu o
suporior umll tão ferrorosa carta, e ouvirão os subditos o ospiritual convite,
para que orão cbamados pelo zeloso procurador do Senhor da seára; e
r,orlillluD por todas as uiffjculdades, pela falta, que lambem havia de sujeitlJ naquel\a provincia, avisou ao Padre Diogo do Couto, que posto era
unico, era talo seu fervor, que não c1uviuava O provincial desempenharia
;IS obriga~-es deoperario, e o conceilo grande, que todos tinbão dos seus
raros talentos, a que tamhem ajudava muito o magnanimo coração, lo
que era dotado para as maiores cmprezas, como em seu lugar veremos.
Assignou-Ibe por companheiro a um irmão coadjulor,para que,empregando-se em casa nos omcios de Marta,deixasse os sacerdotes mais desembara~ildo 1ara acudirem cis suas e pirituaes fadigas, seguindo o exemplo dos
;1p05t010s, que para melhor se empregarem nos seus minislerios,nomeúrão
ujeilos, que cuiaassem sómente da lemporal economia das mesas, e distribui~ão das esmolas. E como para o Maranbão se orrereceu na vinda do
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E PRECIOSAS DROGAS QUE ll,~ NELLAS.

Para o qllc sflo tflo ferieis as ditas tcrras, quc nflo só produzem em cada anno duas
noridacles, mas lambem !la nellas as mesmas (1ro:;as, c cspeciarias, que se mendi:;flo
por mui~os rdnos, prol'incias, c estados; porqu ~6 no do ~Iaranhflo sc acha junto,
cravo da casca da m~sma anore, cuja nôr é o cravo, que I" m da Tudia; canella brava,
C/"e cnltivada se fará domeslica. e de igual preço a de Ceilão; "el'l1iz, que é o mesmo
ch;;rãil da ludia ; café, (;hiI, cacito, sal a-parrilha, quinaquina, conlra-hena, que é o
nwlhor contraveneno, noz moscada, jalapa, cannafistllla, alrnecega, laCall1aCa, bauniIilas. ll1uilaS ~Olllmas, e raizes arnJllalica" e III dicinaes; e para este elTeilo ha lamb'm
oleo d(~ co-palha. de lllcrilll, r. 01111'05 1l':lIilOS balsamos; a7.(lile:. e lllanleiljas, de diJl'erentps especíes em qllanlidade;c oUlra de fnlclas de v,lI'ia5 castas,figos nas figueiras lodo
o anllll,lIl'aS nas parreiras cada trcs mezes;infinilo milho gros o,arroz,gcrgeliDl> gengiÍJrc,pinll'nta 10nga,colllinhos,lJcrva docc.alcac;uz,l'eijões,e outros muitos legumes; caça,
lolalil. c terrestre seDI' nlll11~rO; 01111'0 de peixp. e de tartarugas; lIlllas ela al;ua doce,
d;l~ fJllaes se compõelll muilos l{nisados saborosos,e sadios; outras da agua salgada, de
que ~ão os easros finos; lJa mnila seda de boa qualillaúll, cujos lJichos a crião pelos
111'110-. -"ln ajuda da arte, nem do benefrcio,ha abundaucia dc algodiio, de anil, urucú,
e outras IÍulas; ha milita cera, mel, assllcar, labaco, COllrama, breus, estopas, Iinbo de
bl>i.l (jlhllidadp. para amarras de náos de gllerra; e para estas tndo sflo matas vil'l;ens.
abundante de p,íos rcacs; ha ontras madeiras muilo finas. c de varias cores naluraes
Ille,dadas, pill'iI olJras inl('riores de pslimar,flo,e gosln; lJa pprola~, aljOfares, cryslal de
roea.'llnbar. pedras prcciosas; muilOs minerae de ouro, de praIa, de outros melaes;
c finalmenle lJa OlllrilS muilas chogas, e especiarias, de que podem harer fabricas
lHHIUpilc estado . c os seus mnraetol'cs lirerl'lll 05 meios de opera rios, para erigi-Ias, c
cOllser\'a-las. para OcOU1llJcrcio j1llb!ico. (Tudo islO ~e frustra com a oj1posi~ijo do:;mis ionitrios},
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novo govefl1ll ]01' Frllneisco Coelhode Carvalbo, a commodidaele elo seu
melhor transporte na sua companhia, vierüo esle dous religinso~, qua
farão re cbiclos pelos PaJres Fiaueira, e Amodei, como dous anjos do ·éo.
de quem espera vão copioso [rueto na fervorllsa resolu<:ào, com que ofTerecêrão logo as forças corporaes,regulaela pelu medida de eu espirito, que
não anhelava mais, que ao maior serviço, e agrado de Ocos.
A' visla de um lüo opporluno soccorro pequeno no numero, e !>r\lnue
na qualidade, enlre""ou o Padre superior o governo da .a a /10 irmào, e
repartindo o cuidado da visila das alclÕas ao Padre Diogo do Couto. que cru
tambem insigne na lingua brasilic\l, se quiz ,Ijutlar do novo bo pcd ',p:lra
poupar algum lempo ao grande cuitlado, que o lrazia desyulado d funuar
collegio, onde se estabelecessem os noyos mis ionario , nilo clllritlando.
quo quanlo maior fO'se a praça, e numero til: oltlüclo de Christo, [lInlo
maiores forças c poriiío cm cllmpo conlra as astuci:l do inimigo, c poder
cio inferno, ficande mais aloriosa a conqui la pelo difflcil dl1 ~llerra. e pelo
arriscado cio combale, em que precisamenle c havia de (ItTuinar () imporio
de satanaz, que occllpav3 a todo o cslado do Jijaranhão. Pedio ii camil~a, e
senado desta ciclade quarenta braça em qUildra no silio, cm qLII~ _ ackl
hoje o collegio, e ycncidas na sua concessão as apl arenles Jiniculdntle ,
com que a paixão, mais que o zelo, pretendia impedir tão santos, e bem
necessarios intentos, ajudauo da autoridade do novo governador, qllt' lIiill
deixava de conbecer a imporlancia da obra, e o prollcllo prestimo de eus
o SIlU CLl~IA É o MELllOS DO ~roN"DO.

o clima das terras é ttio benigno, c favol"al'cl, para a prodncção da~ sobreclilas rlrogas, como para a COI1. crvação da vicia humana; porque ('"tanelo aqnelJas lerra~ 110
meio da JinlJa EqainociaJ, ou Zona Torrirla, ncllas não ha frio, que e ·canl;ali'e. nrlll
calma que am'unte; mas fresco, que cOl1sola, I or serem os s 'U~ an's, st'nJprc CI11110 O~
da primarera; sempre orvalha; e ~1I0 os dias i~uaes ás noites, COI11 di~tancia imperceptível; e assim,sem h)'pcrbole,parrce que póde affirmar-sc, qnc se o eslado ti .. ~la
ranhão não é O paraíso tCITeal, é o tronco, c origem de todas as ríqnczas, c dclkias do
mundo.
NÃO SE UTILlSA A coaÔA PORTUGUEZA DAS PRECIOSIDADES DO ~l.\n.l.N"IfÃo, E AS II.\ZlJES
PORQUE.

E é muilo digno de reparo, que a real corõa de Vossa i\1a~eslnde, e m: srlls 'assallos se não logrem inteiramente destas delicias, e riquezas todas, lia mais de CPlIlo r:
viute anuos, por não lisa rem dos mesmos meios l1c que se \~I<'ll ti corõa cIl' Ca31c1la.
para apro ilar-sedas de Sllas Indias Ol:cidt~nl~es; anüando t50 prllvirla a nalllrt'za,
para angmentar estas dilas corõas no espirilllal. c lcmporilL qUI: para ('om razão loe
não queixarem da falta de meios, deu os mesmos a uma, lJlh~ lleU a o.lIra no I:onlinCl.ltc das mrsmas terras,
EST~S

os ~{EJOS

DE QUE

sou

A CORÔA DE C,\STELLA I'.\RA SE UT1L!5.lR D': SU.\S I;>óOUS.

Porque igualmenle creoll nas dr Indi1tS dr lIl'spalllia, como nas (ii) \lnralllliio,inlillilo
nelll l'1ll rÓ1'Ilhl ti' repllblk,\ ... 5('111
jUi)O, atropella as bs da nalureza, nJo fazelldo dlll\:rellça lll: mãi a (i! hl, p,lr;\ SoIl,f.\
~cntio barl),"'O, o qllal vive sem fé, lei, n"lI1 rpi,
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reli;-;i0so, fllnrladore , alcan~ou a prelendilla carla do uuta da lerra, que se
pedi,I, a que depois se ajunlárüo mais algumas bra~as, por compra que
fizeriio os Paurc , para maior largueza, e Gümmodidílde de sua cerca.
Entrou logo o grandioso animo do Padre Luiz Figueira, a idear uma
obr(\ maior, que suas n:esm(ls for~as, e milito superior (lOS cabedaes, a que
)1iio podiiio c!leO'ar as escassezes de uma religiosa pobreza, que apenas lhe
d"va lJara suslento, e vestuario dos seus subditos. Fiado nos soccorros da
Divina Providencia,entrou a ajuntar os maleriaes de pedra, c cal,parll a
fabrica de um bom corredor, e iO're,ja, que nas pre entes cirrum tancias
cm uma eolonia lunto DOS seus princlpios, era como vencer um impo sivel,
,ao mesmo tempo, que ainda o palllcio dos mesmos governadores,apenas se
acha vão de taipa de pilão, Era a fabrica dil'ficulLosa ; porém a actividade
dlJ Pndre lhe deu tal expedi~ão, quejáse acbíl\'a com uma grande parte do
lJeCCS ario,para erigir aqueJle premeditado edifkio,a que nãofallava, senão
í11;-;uns obreiros, que uns ideas em, e outros lrablllbassem na obra.
'finita elle lraziclo, como dis emos, alguns Indios off1ciaes das alMas
do Pernambuco, que lhe pudessem ervir nesta occasi50. Entre os
Jlldias, que lrouxera, era um o principal Grcgorio Mitagaya, creado de
menillo com os Padres, e de quem o Padre Figueira {alia a maior
,collníln~n,por ser sujeito de prendas, e digno peJa hondade do genio de
ulllillJarli ular eslímaç50; motivo porque era estimado dos Paure', como
partiul, e interessado no que dizia respeito ao serviço de Doos. c estabelc'l.cr ii sua la ciria, c mova com rstas injustas caUSilS as continuas guerras, cm que se
miltào, c sc comem UIIS aos oulros, sem perdoarem os iunilcentes. cus proprios
filhos; o que é hell1 notodo aos missionilrios nas 1lll'snws ald as dos lndios jà C:oml's~icos. nll le t:slão obrando as me mas [l'rezas, l]ue os dos serlões; r. nfto atalhfto, IICOl.
pOlkJll impl'dir, em o e,'idrDte J1eri~o ele "ida, P. para I'ousel'\'u-Ia lhe dis imulào
acp,dlcs excessos; lamllf'm porqu . estão muito distantes das fortalcza c poYoa~ões
tios l:ralle05, dI' que se[aparlãv os missiouarios,pllr 1111'S não darem lndio", para se sel',"in'tIl. 'lurreudo Só clico; ulilisar- c, como ulilisão com o serviço delles ('e os mLs:olIados nq,arem esta verdade, é porque lhes COlll'ém aos seus proprios intere se l·
OPI'Õl(~I-SE

os msslO:\'A!\I0S

AO.\ G)IE:-iTO ESl'IHITUAI"

E TEllI'ORAJ.

DO :UAfiAl'\u:io.

E scncl0 o sl'rvi<;o dos Indios das alMas, c dos sertões daquelle estado, o unir.o meio,
e o mellror, lJue lia naqllella conlJ"js,a 1Mra o sen allglllenlo, c para o das rendas de
VO-'i1 ~I; g""Slil(!l:; uillicullando-os os missiona rios, eomo climr.ullüO, aos morauores,
l1l'cl'ssariallH'nll' lia de (li IIIÍllll ir, (~b"1Jl commlllll,e all;(l1lentar-se o parli lllar uos missiolwrios; tilu!lJrlJl cm )1\"'jllízll:da col1,vcrsiill de milhões de almas ôos Jndios barharoS
ti, ,s "I'l'lli,'s; lJ I": poti ião sal var-sc ,indo para u gremio dii i~l'eja, e comlTI\lIlicaçâo d05
clll'islãos nlssallo" de Vossa 11a~estade, r.oll! os lJllaes, cullivando as terras, colhendo
os 1'l'lIl',los. e erigindo fabricas,. se allgmenlul'ia o eOl11ll1el'cio, e COIl1 este o estado, II as
~'endas I'eaes.
l'ElIGu:;rA-SIl AOS mSSIOl"AnIOS.

;;'"',1

pr'r~unlamos

aos ,I\cvs,

~1issiClllarios,

aos sellS prelados, e pal'cial's, que IW-

(flll'lI,' ('sl;,do, e Ill'sla rúrll', ha lalllfls ,IIIIIOS se OPPÜ('II. a estes 1J,'ns lalllilnlros, se put1el':'ü salrar-se a~ illuliIS dos sobl'etlilos Judio', "il'cutlo como barbaros nus sCl'lÜcs, seUl
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cimento dos Padres naquella ilha. Com este, communicou o seu empgnho,
e se mostrou elle Ião magnanimo na resposta, que orrerecendo-lhe a sua
assislencia, com os poucos vassallos que tinha, se deu logo principio ao
corredor, que havia de servir de vivenda aos religiosos, e é o mesmo, que
ainda hoje se vê para a parle do Norte, e praia pequena, correndo o rumo
de léste á oeste. Tal foi a segurança, com que foi fabricado logo do seu
principio: e é sem duvida o melhor dos tres,do que se compõe o collegio,
a sim pela vista, como pela frescura, porque o corredor, que depois accrescentou o grande Padre' ieira, sendo superior em 1659, como cabe para
o poenle, é pouco aplo á babilação em um clima, em que os calores são
nOlavelmente peno oS,ao passadio dos corpos; o que fica para o nascente,
e já eslava principiado bavia muitos anDas, foi o ultimo, que se acabou
em 1727, e em que depois, vindo noviço de Portuaal,se melteu o noviciado.
Era algum lanto sombrio pelos arvoredos da cerca,para onde caLe. que
pela não devassarem os seculares, se farão sempre conservando, por serem
sempre seu muros muito haixos.
A milagres da summa actividade desles dous bem feitores, o Padre Figueira, co principall\Iilagaya,se acabou o correelor,com uma tal forlaleza,
c egurança, que vendo muito depots o Padre reitor João Felippe Belendoref, que o corredor do norte, e parle do do nascente,era mais baixo, que
o do poente, para que corresse a obra toda em iaual proporção, e ficas e
tudo pelo mesmo nivel, lbe mandou levantar com alça-premas,o madeirao verdadeiro conhecimento de Deos. que as criou, e de Chrislo, bem nosso, que a~
r~.lllio com o seu precioso sangull, paixão, e mOl'le, e as qnel' salvar por meio da sna
santa lei no gremio de igrcja? E se sem opp.ral'ios pod~m cultivar-se as tcrras, colherlhe os frnctos, erigir-lhe fabricas, e con ena-la, para o cOIDOlercio publico? (I\CSpOn<lem os mis ionarios.) A eslas perguntas como catholicos. e religio o hão ue responder qne é impos il/el alvarem-se as almas dos Jndios barbaros, SlllJl o verdadeiro
conhecimento ela doutrina evangelica j e que sem opera rios não póde havcr lavomas,
fabricas, ncm comrnercio, qne é o de que se snstentào os povo, com qne e e'labelecem as repnblicas, se conservflo os estauos, se angrncntão os reino. c as monarchiaS
(Pcrgnnta-se-Ihc mais). Pois se não admitte du ridas, que o operarios ~ãO a base fnndall1eDlal em que sc suo tenlão tanlos edilicio:, qual é a razüo porque caela missionario.
scu prclado, c parcial,é nmSansão, quc arranca as columnas dos edificios do ~!arauhão,
cm prr:juizo dos .cus augmentos ll, piriluacs. e temporaes 1 ( 'ão uão resposla, que
salisfaça, pOrquc lhes não convém da-las.) A esta peq:!l1nta não hão ue dar resposta
quc satisfaça ao hem commlllll, porque não lhes con vém da-la, e só sim aos povos; e
é pOr quererem preferir, corno preferem, os seus interesses pal'liculare5 ; c isto se
JllIlslra com mais clara individuação.
Treze anl1'JS depois que o Pallre Jesuita Chl'istoval d" Acunna, pa~. ou cltlsla côrte,
para a de Caslella com a sua proposta, que fica referida, pal'lio para o cSlado do ~lara
nhào o l)adrc Jesuila Antoniu Vieira, com a real ordcm, de que se apresenla a cúpia,
~uc é a qnc sc segue.
01lDE~1 RIUL CO~I QUE P.\SSOU DESTA CÔRTE AO MARA)illÃO o P.\llRE Al'irO~1O >lEU\.\..

l'ndre Antonio Vieira. Eu el-I'ci vos envio mnito saudar. Tendo COII idcrado. o que
lanlas n'z~s me rcpresenla.tc~, sobre ~ re~olução com que estaes dc passares ao eslallo
do jJarallhiiu) para.proseguir lIellc o caminho da salva '[(o (la ,limas, II fazer se C'lI1hcça
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menla mni de llm pnlmo,senclopreciso abrir para is o muilns Ullrtlrns,quc
em nada oO'cnd ~rào 3S paredes, pelo muito, e bem forliGcado, li II llldl) estava; e nào duvidamos,que nüo conbecendo esle collegio oulros flllldilJOI' ,
flciÍrão logrando esles dous insignes bemfeilores,os 'oslunwl!os sid 'rilgios,
que nelle, como DOS mais,se coslumão dizêr lodos as s~lllanas pelos bcmfeitores vivos, e el funlos; merecendo esle bom principal Gregorio, I) uus
"assai los wna eterna lembrança nos annaes da \'ice-pro"incia, pelo l1lllilO,
que ajudou com elles ao primeiro collegio, que ella te"c, • ele d ndo
. resullou depois lanto servi~o de Deos, c bem Jus tllmas; porque nellc se
criárão, os muitos operaria, e illsianes missionnrios, que lenl dado á
Compaubiü nesle eslado, com tanlo augmelllo da clirislnnuilde, c elo
imperio porluguez, em cujo servi~o empr gúrào a 1'01'1:11
íH'r ifiGirão as vidas, qlle hem o dão ainda a c nuec\'[' a- mllilas, e ~ralldes
povoações, q'Je esliio fURdadas por esses rio~, sem dispcndio cllllsiJcravul,
da fazenoa real, e sem mais soncorro que o li D os, que. IIlpre
com a sua Divina, e liberal Müo,DLen~oou os silnl.o intenlos dos Dlhns da
Companhia; de"elldo-se a maior parle destas re(lnc~õe ,<Í fOrltdeziI da ua
constancia, e ilO singular ue suas virlutles, com que "\ln ,êr'lo lrabalhos
immensos,ediWculdades il1crivei", e calumnias inslJPl orli.ll'eis; niio tirando
os olhos da maior gloria do Deos, e conl'ersão dos Indios; sendo le" em
todo o tempo a causa, c como poccado original, de donde nas ri"1O nesle
estado as maiore , e mais deplorilveis perseguições i.I Companhia de Je uso
mais a nossa santa P, mc pareccu nü e~lol'\'i\r tiio santo illtrllto; c scm emhar~o de
<lnles linha ordcnado, áccrl'a da russa Viil~CIll, mandando-vos lirar do na"io cm
quc estarci ,conccdo-vos licença, para a [,Izcrdc', pclo frtlCLO, qne della (lt'vo 'spcrar
ao sCl'I'iço dc Ocos, C meu; (: para que Illelhor se accne, "()~ encomlllendo 1Il1lito a
continuação da propal;açiio do CI'angellICl, que ro~ lev;1 ;iq1lell.ls partc~, e q1l1~ p<lra ioso
levanteis as igrejas, que vo' parecer, nos Iilgares, <III' par,\ isso rscolherdes façaes as
missões pelo sertão, c paragens, que tiverdes por lIlais cOnVP1Ikll:es, ou por mar ou
por ICI'f<l, ou lerando lndios cOlllvosco,uescpndu-os dll sertão, 011 IleixallulHls em suas
idueas, como en Ião julgal'(tes por mais con r 'uiell te, I' U('CI), Sil rio (\ ~ua CO'I rl'r.,ijo, de
quc ludo lerri granel!) COlllenl;llllcntu, pI'!o JI1uilo que ue ·('jo, que a(f1lt'llas lerra' se
culti vem com a nossa santa f~, n religião cathulica; e para melhor o COIIS/';::lIiJ'(l"s,
ordeno aos gO'ieruadorc:;, capiliil's-l11órcs, miuistros de jn,tiça, e'" \el'l'a. c<:piliil'S das
forlaleza~, camaras, c povos, "OS d 'm tOlla ii ajuda, e 1',\1"01'. que pcdird,'s, <lssil11 ue
Jndios, canõas, pessoas praticas d~ tCITJ,C Iinguas, '\Imo do mais, qar "OS fór IlI'l:l'SSario, para o que lhe mostrarp.is Cola ordem, ou a cópia (Hla,qul~ gll'lrdariio in,iolavelmcutc como Delta se conlélllj e fazen(!o o CO:ltrario me dan'is IOl-:O conta, para mano
dar proceder contra os que ;Issim o não fizl'relll, como me parecer de jusliç<l.
Escl'ipta em Lisboa a 21 de Outubro de l.G5_,-Bt-Ueí.
(Inl~

PRETENDEU FUNDAR COLLEGIO 1\0 PAlI,i, E AS llAZÕES C011 Q E

sr:

LIli'; OPPUZERÃO.

Com a sobrl'dila ordem pretendeu o I\lclrc Antonio \,ieira, !ngo no :r~lIinl(' illlno
fnndar na eidade do ,I fio-Pari!. (J sCU colle~io da in roca :1\0 de ,'anlo flle:'\:lndrc. I' upposto lhc morêrão dnviclas os oUicia('s '(aqudlr ~cllado da Cillll;ira, rundadils lIilS ralões
de se ilchar aquclte povo já com trps conventos de re!igio'o'; d' 'os,a ~"'lIh"ril do
Carmo, e assa Scnhora das I\lerrcs, r~ de San 10 Antonio, e os nH radllI 's llIuil.. pobrcs
por falta de meios do s rviço dos Indios, pelos arrOI;;IICI1l a ~i o~ dito,; religiusos; o
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DO ~r\TS, Q E onnou O PADR2 L 'rz FIGUI~mA, E SEUS CO:UPA:'{lTEffiOS l'íO MAnA1\':[ \O.)i FI~IJri: GOrEI1XIl OE EU PllDIZII\o G VEll)lAO ;{, E C,\PLTIO-GE:\E.RAL
rn.\:'i'CISL: c ELII DE C.\lW.\LIfO.

C' nd' zia milito pam o adiantamento da nora c:hrist:lUdade, a grande
piedade, zelo, e pruJencia do 1l0VO governador, não perdoando a diligenCíll, li !TI faltando a requerimento. em fIue esta pudesse flore ceI', pela
actividade do Illis ionarios, que em um ontinuo gyro andavão discarrendI) pela aluüas, o acudindo ao bem dus proximo . E como o Padro
Luiz Figueira,por seus raros talentos, e sinO"ular ,irtade,se fazia e limado
do O"overnadnr,por vA'r a sinceridade, resoluç50, c acerto, com que discorria 50 re a milloria, que com elle consulta\'a, ora por extremo grande o
COII lJilO, 'lue do Jito Padre linli.1, e por cujo respeito muito ajudou, e
serrio ao. -aolo:; intenlos da primeira rl1llclil~ão da Companhia,e conveniente e·tabele imento na cida e, cujo cllillJdo de seus moradore , e familiare
tomOl1 elle para i, ficando só lia comi anhia do irmão; oxpeJio para em}Jaixiluur do yanO"ulbo no Padre Diogo do Couto, para que na terra firme
de [lapuclll'ú, ,111ni, e 19oará annunciasse a ré de Cbristo.iÍquelles barbar ,relluzinc1n-os (10 grcmio da santa jareju, pratic<1odo-os, a que vivendo
om ri la mais ra 'ional, politica, Sll quizessem aproveitar da suavidado
elo jugo da n V(1 lei, e da eOI1VOniellcia lIa amizade, e boa rorrespondeocia
cúm os ·Portu.-.uezcs, deba:xo de cujas armas viyorião, como tantos
Padre reilor. qne rnlão rra da Companhia. para vence" as àiflicnldades, que se lhe
ml)lCr~ por IMrle do povo, as. il)non nos livros da mesma camara o termo, dc que se
olr.:rece a cópia. qll' é a que se seg-ue.
cono

n:::iCEU A

oPPosl(io.

tio' riol 'e scis dias do mez d'l Janeiro de 1.6:>3 anno ,ne,tl cidade dc Belem.Capitania do l;r~o-I'ará. cslan~lll pr·. entes os officiaes ela camara, c o ]'adre reilor João
de Sollo·\I:tior. flue \'inha razer casa, pua 1'll'Ínar a doutrina. e latim aos filho' dos
Illoradore.i, pl'lo procnr<ldor elo con~!"lho roi dilO ao mesmo Padre reitor, que liavia de
as:i~lliIr !lnl terll1O, em qne nilo hal'ia dc entclHlerco.ll I'SCrl\'O'i do branco f ao quc
o dilo Padre reilor dissr, qnc clle Cllh:ria a~signar o dito Ir.rmo de em tempo algum
cn!endllr COIl1 escra \'0: dus [)rancos, ncm ainda flllllria admini ·tração de Indios forros,
mais 11m' ('nsin<lr-ihes a donlrilla,e que para i so 11~\lil\'a muito r.m gosto,l]ue este term!)
SI' 1i~I':SI'; I' el darou mais, qu esta ohrigaçao licava nos mais. que vies~e a succetlerIhc; c assigllou COIll os dilO olficiaes da camara. (Fall;lrão os Padl'cs 1\S condições).

QU'EIXA-SE o povo.
Lo~o qne o ('adre !"C'ilor n'll'cell as duvidas, que se lhe lllo\'êrão, a1;signanC!o 11 sobrcdilO lerl11l1. o (Ibsl'nou Ião Illal usurpando os llldius (10 serviço dos moradores, que
reC:J1T rilLl WI1l queixa ü c\)rlc, undl' Corão proviclo. c .11 a resoluçãO SC"llilll '.
1'1I1iH;':IR.1. PROVIDENCIA RI;'H..

!'It <'I. rei faço sa1ler;)o que rsta minha provisilo, pa.sad,l cm f(jl'l11a de 1.'1."11' m.'1I1r.

por

~e

rn' haver reple.rl1tado. por pl.'ssoa· zelosas do

'cn'j~o

ac' L1eos, c

IUC\l, 1J~I1l'c
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outros vllssallos de um rei, que os podia fazer temidos ninda dos seus
maiores inimigos. Ao mesmo tempo enviou para a assistencia das aluGas
da ilha ao Padre Benedicto Amodei, cuja commissão, com a mesma boa
vontade, com que a aceilárão, com a mesma a puzerão em execução,com
tantos creditas da sua fervente caridade, que bem dcsempeohárão a eleiçiio,
assim na ilha, como na !,erra firme; apllde reduzia o ineansavel zelo do
Padre Couto,a muitos barbaros,que'tirou dos matos,para viverem aldêados
uma vida civil, que a que tinhão; levádos, ·ou da sua natural barbaridade,
ou da sua ingenita preguiça, vicio inseparado da inf:lrcia, e rudeza de seus
genios, e desordem de seus costumes.
Emquanto estes se oecupavão cm tão arriscados, e trabalhoso exercicios,
se occupava todo na cidade,o bom Padre Luiz Figueira, já no pulpito com
os ouvintes, já no confissionario com os penitentes, já no eathccismo com
os Indios, e escravos dos moradores, já nos earceres com os preso, já
pelils casas com os doentes, e moribundos; sendo muito poucos, os que
morrêrão sem um tão bom piloto á cabeceira, todo para todos, e um verdadeiro Paulo, nas necessidades mais urgentes de seus proximos, A sim
se via esta cidade, ilha, e contornos, assistida de tres Jesuítas, eomo se
fosse uma provincia inteira; porque a sua ardente caridade,os sabia multiplicar de modo, que sendo poucos, trabalhavão por muitos. E para que a
innuta eloqueneia do Padre Figueira se communicasse a todos,e todos experimentassem os eITeitos da sua efficacia, c persuasão, se votava a substicon ervação do estado do i\laranhlio, e suas Capilania~, por sem procuradores enviados
a mim, qllr da prohilJição [(crnl de se poder lrazer Gentios cnptivos, que ao mesmo
eslndo mandei no auno passado, em companhia dos capitães-móres Ballhazar de SOllsa
Pereirn, e 19nacio do Jlego ilarrelO, não resullou utilidade nlgullla, antes causou grande
perturbação nos moradores, e promelleu inconvenientes de consideração, para O
adiante, por ser c1i01cullosissiIllO, e </lIasi impossivf!l de pralicar, dar-sr. lillerdade a
todos sem dislincção; com intento de atalhar IlIdo, mandei v~r, e considerar a maleria
com ti altenção,que pede a qualidade della,por minislros de letras,e inleireza,e no meu
consp.lho de estado; por ultima resolução revogo todas as provisijes. que até o presenle
são passadas em conlrario, desla; e hei por bem, e mando que os officiaes da l:amara do
l\laranIJijO,e Pará examinem,em pre ença do desembargador João Cilbral de Barros,syndicanle.que anda nodilo eSlado,e em sua falla,com os ouvidores delle.quaes dos Genlios
aaplivos, que já o forem, o são legilimamenle com boa cOllsciencia, c lJllaes uão ; e que
os laes exames sejão Upprovados pelo dito d sembargador,l' ouvidores, e julgados por
elle; e por este modo possa dar, e dê por captivos os que legililllnmente se arharem,
q~le o s~o. no qual exame, e dp,c]aração se govcrnariJõ pelas clausulas aba-ixo declaradas,
sobre a rúrma cm que é jnsto; e l'eso1l'i, que pótle, e deve haver caplivos daqui em
dialJ le; as qnaes são as seguinles :
Proceder guelTa justa, e pnra se saber sr o (Ô, ha de constar, qne o dilO Gentio IiVI'r,
ou "assallo mell, impedio a prégação do sagrado evangelho; e se deixou de defendeI'
as vichs, e fazendas de meus va~"allos em qualquer pane, (Obr5o- o conlrario).
Ila\'('r-sr. lançado com os inimigos da minha coroa, e dado ajnda contra os meus
,'assaIl05, (Tambem a I"azem muilOs).
Se os Inclins meus subdilos fali<'ir~o ás obrigações, que lhe fOl'ão impostas. e aceitas
no principio de sllas conqnislas, negando os tribulo~, e não obedecendo quando 1'01'50
chamados, para ll'abalharem em meu serviço, ou para pl'!cjarem com meus inimigos.
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hiir os dous Padres seu~ suuuitos, ou pelas povoa~ões dá ilhll, ou na temt
firme,pelas alueils no~'nmente I' duzidas; ficando sempre aquelles em ~eü
lu~ar oecupados,po to que cabalmente não ellche sem os mesmos ministerios,que o servo ue Deos acabava de exercer. "iio podemos ·deixnr de enÜr
11 filHa de noticias destes tempos, em que mais obrárão, que escr6"Vêríi0
estes missionariDs, que 'precisamente bavião encontrar no eiercicios
do seu zelo cousas muito particulares, e SUGcessos raros, com CJue
pude semos enriquecer esta hi tôria; Coom edificação dos que os le •
Sem, e grande con olação, de quem ,á vista de tão fervurosos .espíritos
quiz 'sse seguir O ex.emplo de tão decididos operarias.
Tinhão oado no ouvidos do Padre Figueira os clflmorosos echos da
sentilidade do Pará, a quem a sua uruente caridade desejava acudir,cem 'o
remedio das suas alma, no grlluue de'amparo,n que as considerava expo:>tns; e como pretendia valer-su ua autoridade, e bdns omcios do governador seu intimo, e aITeiçoarlo, não cabendo já o seu espiritu na· <:Iilataua
dllquella Capitania do Maranhão, pretendeu pllS ar de ta para a do PélriÍ,
para vêl' se a sun actividade ddscobria meio, coril que se pudes e aClldit'
áqllelle dilatado paganismo, pelo beneficio dos cuidado (15 filllus u<\ Gompal'I1lia, clljo emprego, a ser regulado pe1as medidôs·do seu sa~rado ill,tituto,
não podia deixar de ser util ií republica hl'istã, e ao nrliíllllamento do
impel'lo POl'tuguez, em tão astos, c àindá iucognil'O serlões. Conferia
seus uteis inl~nto' ,cor.; o capitão-general iorancisL:u Coelho, que e tava tle
(Os Padres. ão os primeiros,que lllr f~llão. Incessantemcnte fogem do serviço real. DIas
não dos Paurcs.)
Se cxtrdláràO latrocinios por mar; ou por terra,infcstando os caminhes, salteando.
ou impl'dindo o commcn:io, e traclo dos homens, para suas fdzendas, e hl \'our~s (Que
O faz '111 é notorio).
c comerem carne humllna, sendo meus subditn.. (S nd'O j,i dnmeslicos, e aldeados
a comem, ullIilOs,e os dos serIÕp.& lIctllalmellle.) E precedendu "slns c1ansulas,ou catla
1I111a dl'llns. Sou servido SI) lhe jJUSSíl fazer jll~la suelTil e capli"a-Ios, comu o podl'ril(j
fazer a1ludles Genlio:, que eslivl're'm em pudl'l' de seus inimigos ataJus á corcla, pará
os conterp.m, e meus vllssallos os rcmirem dalJuellc perigo com as armas, 011 por uutra
ria;l! o que forem escravos I gilinlOs do' senllUles,a quem se IOmárãll por gllf~rra jusla,
ou por via de cOllllJlercio, e re OT~le, para cujo eUilito se poderão fazer elltradas pelo
senão t:OIll religiosos, qlle vão lraclar da conversão do Gentio. (Oppõcm-se os I'adres u
éstas elltradas para o lJ"1lI COIllIl1I1III, mas usão dellas para o SCl:I interesse particular.)
E as pessoas a qlll'lll 'c \ nlr 'garp.1lI Os taes res[;aleS, e eUlraelas no s\~r1ão, serão
eleitas a mais votlls,pelo' capilã s-llIõres da Capitanias do l\laranhiio, c Pará, \~ cada
UIll lia sua pelo· olliciilcs das célmaras dellas, e pejos pn'lados da5 rrlir:iucs, e vil'ariu
I;fral. onde o hOIl\'cr. (Os Padres da Companhill 'ão os que os nomeiio, e tirlirão ás
OlIlllaras esta elcição.)
E olrcr cendo-se nas sobl'('ditas chtradas alg-uma das c1ansulas do capliveiro licito,
se possa usar d lIa,como acim~ fica referido, cuja juslificação s.~ fará Iwlos relil-:iusus,
llue lias lliiUS elltradas fOI'l~Jll Í1 COII \'l'rsllo do dito Gentio; e para qne iSlt) nlt~lhur se
1J0ssa fazer scm (IS respcilos pilrlícular 'S, qu' h(' tcm experimeulado. (Ohrão o coulrario). 11..[ Outrosill1 por bem, Cjue ncnhlllll l;ovcl'llador, ou millistro, quI' tiver SUPI'l'·
IlIU IUl-:ill' das dilas Cilpililllias, pOSh'. manda r lavrar tabal~Os Jlor sua ordem. 011 l)Pr
rntrepusta pessoa, IIcm outro frllclo alf(ulll da lerra, 111'111 o nlôlndcm para I"~nltun a
pal'le, neill occupel11, uu n'parliio Indius, senão pur callSa pulJli,·a. ou appro\'ada;
III
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p'Hli(lv para o Par6, que Clamo tão 7,p.loso da honra de Ikos, e servi~o do
sell principc, Jb'os ai provou, e prometlcu para is o a sua i1juda. Llcser\'umo. a SUiI viagem para aqllülla a( ilania, quando em lugilr apropriild
deste escripto houvermns de dar dellil uma individu<ll noticia do principio
do cu descobrimento; porque ante disto diremos alguma cansa da entrada
dos Hollandezes, e sua total expulsão de toda ü ilha, c Capitania do ~la
J'anhão.
Succedeu por este anno, que era de 1636, a morte do illustre, c sempre
memoravel governadur do estaJo Francisco Coelho, que o governou ar
. espaço de Jaze anrlOS, om os mere idos applml us dos mllis benl intonrionados, qlle medião as suas disposições relas acerto' da sua prudoncia,
e que não dcixavüo de recembecor nelle um inc<ln ave I zelo, quo tinha do
augmento de um eslado,de quem tinba sido primeiro capitãu-general.
Muitos [MijO,OS que sentirão a slla morte; ma ,mai que todos Padre
Figueira pelo que "ia interessava na sua vida a cbrislundade, e nova
l'educção 00 gentilismo. Succedeu-Ihe no cargo a impulsos da sua propria
neg()ciaç~o .facome Raymunuo de 'oronha, proverlor, que era da fazeuda
real da Capitania do Maranbão; porque morren lo O governador na do
Pará,na Vil/a do CUlI1ctá, pura onde tinba ido jj tractar com a mudança de
,lres da falta de siJude,que padecia, lhe foi faciltomur a redeas do °o\'erno,
e fazer-se obedet;ido daquellc senado, a qnem seguia nesta pnrte ado Parú,
até ikar ue todos pacificamente respeitado pelo argu, e pela pess03, cujo

°

ncm ponhão capitães nas alc1<'.as, antes as deixem gorrrnar pelo prlllClpaes da sua
nação. (Os prindpaes não tem capacidade, para esta r parliçiio, nem pari! O governo
politico, e ecollomico das aldeas, por aborrecerelll, () lodos os mais Jndios do ~Ial'anhão
a vida civil).qm: os repartirão os l'oi'luguezes l'oluntarianll'nte pelo salario costumado,
sob prna, de qne os que o contrario Iizercm incorrão no p 'rdimenlo dos (Iitos l>rn~
illicilamenlc grangeados, a primeira pai'le para quem os accu:ar, e "5 duas para a
minha faz n(la, e de em suas residencias se prrgun lar por eSla culpa c sercm ·a~liga ..
dos,como nlerecer a qualidade della; pclo qne mando aos gOI'ernatlorr , capitãcsmóres. officiaes das camaras, mais minislros. r prssoas do 'SIaUO do ~laranhão, de
qualquer qualidade, e condição que sejãu, que lOdos 111 g ral, e cada um cm pal'licnlar c.,mprão, e I:uardem rsla prn.isão, e lei, que se regislrará nas camaras, onde
estará cm toda a boa guarda, muilo inldramcntc, COIllO nelle se contém,.' 'm dUliLla,
uelll illlerprclaçUo alg-oma, porque as,im o h 'i por s rviço de Deos. e meu, con, nação dos mcus I'assallos, bem, c allglll~nLU do dito cslad , com adI' rlcncia, que os
((llP o contrario lizerem mandarei castigar com ii demonslração (porq ue não lia caslil;o,
n50 lia (,lI1enda), que Ó caso merecer; e esta não passar~ pela c1wncdlaria, e valerá
C0ll10 carta, SI'III embargo da ord. do liv. 2° til. 3\) e llO em ClInt;'ario; e se 11aS'ou,
por dilas I'ias.
I\ntonio Serrão a frz em Lisboa a 17 de Outubro de 1653. - O secretario illarcos
Ilollrigues Tilloeo a fel escrever. - Bl-Rei.
NÃO I'ER)IANECEU A OBSERVA 'CIA DA DIT,l PROVlDE1"CIA, E PORQUE.

SI' a execução desta Ião ~anla lri cOlltilllltu'u e pennanecllru, para O soce~o, e
aU{!.II1('nIO aos povos daqllclle eSlado, se verificarião com ella osinleresses, qlle ha
t~ulos allllOS promellC :15 slIas terras, lião só a f<l7.enda real, mas a salvação ela, almas
lja l;"lIlilidólde deqllclles sel'lões; porém o Padre Anlonio Vieira a cmbar<lliou,de sone,
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merecim'enlo nào deixélva de se fazer allf'.nrlivcl,petas muilas or.cnsiüc- cm,
que desempenhou êl boa elei~à(). que delle se fez em al~unlas ernpr Zi!'
milit~lres, e negocio' politico ; e quundo se não coutasse uutro 'lItre os
i!t rIos du seu governo, ha taria ii resoluçiio, e providencias, (:I)m qu uell
Jirn ao famoso Hio das Amazonas, nomeando paré.l elle,il um tào iII ignl',
e afortunado cabo, como o capitão Pedro leixeira; que dando principio ii
sua commi. sào,em Outubro de 16i)7, subinuo alé Quito, e voltando dI' la
para a ;idade do Pará, chegou finalmente li ella cheio de gloria, e l1lerecimenlo,l'm Dezembro do 1659,acornpanhado da soa mesma e colla, e de
dous religiosos da Companhia CAslelhanos O Paure Chrislu"üO da Cunbil.
e André de ArtiUda, cum dous rl3ligi\lso' mais de Nos '1 Senhora dAS
j I rcê5, que foriio os que derão rrinelpio á sua funda~àu neste esladll. Esta
feliz cxpedi~ão li ,cu glll'cl'llo,hilslaria para dar a seu nome umu elerlla,
e gloriusa memoria ti s seus acerlOs,
fouco nl(lis de um HII110 tinha governado Jacollle Rílj'mnnc1l), qU:\Ildo
110 anno de 1658, ao' 27 de Janeiro, he"'ou ii capital do ~li\ranlt;io Bento
Maciall\trcnle,lü(, adiantado nos r 'querimenlos,que fez na curle tle Madrid,
p ,lo que linha ohrado 110 servl~O rcal, 'ln lodo esle slac!o, qlle a Mag-cslade ue [i'elippc IV, o despacbou com a pal ntc de goycrnutlor, capil;jllgeneral om uma ampla duação de c!unalariu da 'Apilan.ia du CHila tio
Norle dejuro, hcrtlad para elle, seus G1hos, e 1.lerdeiros dl'.(·clIdclIl<' .
ü sim trans\'er ae , como collaleraes. Tunlo oube a ua aclividad<' 110"0com o amplo poder, fllI(, lt'l'on da cõrl(" na ~obredita ord('l11, qne se \io obri[;ada a
C,lIllara do i'anI a fazer-lhe .. J'epr~ 'cutação, cuja cópia é a quc se olTcrecl'.
REI'RESEi'il"AÇ:i.O DA C.UL\nA DO l'.\n,\ \0 P.\DRE Ai'iTO.'IO nEIR,\,

RI'p'escnta a amara d{'~ta !'idadc dr. Uclcm, Capil, uia mór do C';rão-r'ani, qlll' sel'l'('
cst, prcscnll' aouodt: 1G61 aOllluito lIev. I'adr(' AnlOilio Vi 'it'a,da Companhia dI' Jl'~lIS.
"isilador ~eral das rnissÕl'S d,'SIC 'slado' as grandl's u('ccs 'idades, 4"e padcct: este
povu. t:ansadas da limitação I'IlI qlle vivc le alguns alluos a e la parle. por nlnil" f.. lla
que Icm de esenll'os, '0111 Ilue st: sirvào os moradores, sendo impossivel const'nar-''':
selll l'i1es,
Têm diminnirlo as rt'ndas ele Sua 1i:g'e. ladc , c, eus dizimos tanto, que ~tc pre Pllte
anuo não hOIlI": qlllm (1lsse pur eilas cOllsa ClJnsideral'el, e por ('sla razão, currelll
por conla de SlIa ~Ia~estad , quc Deo "lIarde; e 51' courão por sna rdeu!. com
1l111i10 ~rand' (iHlinni/:ão da sua fazcuua real e perda dos cOlllractadores dos annos
p,ls~ados de, orle, qne é n('cessario filltar-se o povo. pi!ra dar farinha ,i infalll 'ri,l. (~
al~l1l1s humens, qlll~ a não po~suem, a comprão, para acndir '111 a csla Ilccessiliade :
ullll'Osim, tem dll'gado a misE'ria a estado, qne nãu se paga ao vi~iJl"il) ria ll1atriz, o S(lll
urdênado, ncm aus capuchos d Santo I\.nlonio, e quauel sc Ihedá algnma cousa,é liill
Iilnilat!a qU1lllãu 1'1'111 a ser a terça pane rio que :iiua ~Iag(' tadr, que IJI' ~ o gnarde
ol'lj"na, (.\int!a no t ll1[lo prescnte cxperimenlão os filhos da folua falias no'
pa~allieulus,)
Está CStl' puvo, e os moradores em eslado o mais miSE'rilvrl, fine se pôde con~illcril": razão ponIu' algllns homcns nobres,conquisladorcs. c pOl'oildurcs, qlU' .1"1'ram,irilu SPU sallgn('. <l lcm gasto as SlIilS vidas e fazelld,l', \1111 ,cniço dll Soa ,\1"1:1' 'lad,'. e ajudado a CIJlUIUi 'lilr <,sta cnnqnislil. não trazcm seus filhus. I' [.. milia a ('sta
cldadc, (' dizelll os 1111 'sionilrioo 'lne clles ~ão os que COllfJlIi,I,'n"-o ,I> IClTilS lW ~Jil{,l-

fll-a:l' I1nquella côrle! E para qne a sua vinda, fosse mais pl1\usivel a esles'
pwvos: trllzia elle a autiga lei da administração dos lndios, que em
pa·rte Ibe sauoreavu o depravado gosto, que liubão dos captiveiros, com
(} I'also, c engélnos.o pretextQ, de qne só estes Ibe poderião ad iantar os seus
intereSSfJs: sem advertirem, que a ua injustiça, algumas vezes era
j'~}separavel usurpaçào da libenlade, vinba a seF IJ laia! causa do pouco
lHtíilutill:nenle d<e seus cabedaes, Era Bento Macielnotavelmente zeloso do
bem, e adian.tamento do eslnch>, aonde linha chila. a conhecei as gen. l.ilezas de seu YlIlor; e para não ler ociosa a actividade, com que sempre
fll'ocurou encher as Qbrigaçães do seu cargo, entrou logo na diligencia de
lur~i(}cilr a ciuilde, pela baJldll dll terra, manuandC' lançar um mnro, Ol~
Irineheira, que corria da praia pequena. de traz da cerl'u do collegio, até
a P'raia Gl'<lI) de, ficando os dous cOllvenlos do Carmu,c Si\nto Antonio róra,
e só o colll'gio denlro, com O resto da cidade. que se acbava fundada
nesta pequena linoua de terr'1, e q'ue hoje se acbo om gPllncle augmento ;
clesriglll'llda na S~ü tlJ,aior parle a primeira fórmu,que teve,em sous primei~'os principias,
NÜ(l tiflhll neste tempo aq'lella praça maior guarnição, que :1 de
I.res Companbias, cl,uas paera, e uma de ordenéln~as, sendo muilo
Jlequella. este p,:esidio para urna ('i(lade, que cada dia se onsideravi:l1\mea((Ilda du ferm,idavel poder elos Hollancleze ; mas OStél é a Mill condição das
noss.as Colonios,de Orrdinario ttrriscadas pelo notllveL esquecimento do pre.,
J;lhão.) pOl' nao lerpm 1'I'I\.lI'iro~ qlll\ Illl~ C'lIni)oiem, e rrll1em as cacoas, p;lI'a Yirrm a
ella,s~ndo COIl<a inrallh'('I, e certa ,1 Ilill'<'!:açiio por 1l1i1r;. ii qllal, e nilo póde cOIJ.('goir
sl'm I'scral'os.talllo qlll' 'sla rl'Slil pilssada do Nascll1l '1111> (le No,s') Senhor JeslIs Gllristo,
J:ão ,'í\'rã,o a esta cidath! as f,tmilias de all;:1I11s hnll]/'n.~ nolll'l's, por callsa ti snas !ilha,
d(lllz~lIas,llão le('(!m qlle I'estir, para irPlIllJn\'ir IlIissa, nem sr.lI, pais possucm cabcdae,~, para o compmrclII, e llldo procr,clido de Il(jn resgatarcm escravos, r mllitos vivem
~Jesta ci l Jaç!I', qllP não lêlll qll<'Ul lill!S "iI hllscar 11131 fl!ixe de lenha. nem um pOle d'agna;
e assinfrstáll padecendo, por não ICrCIl1 com que lavr<\r as fazendas, para comprarem
O (llIe lhes é ncc;l'ssuio; tndo pro.cedido da fall'a de escravos, hil\'clldo tanlOs em
11l1lilOS serWes, allndc se podem n's~atar. (Ain,da se experimenta a mcsmil falta de
l~dios, aiísilll forros,como (~s('.ra vO'.para o clilo lim).
I~ ass~1U mais ó (;unsa certa packcer ('sl('. povo em f!pral mllilas, e grand{·s nl'cessidildp~, as q\laes est50 ii vista, e todo' eslão pildecendo illfinilas fOIlH'S, (nilo e.xperimr.nl.iio (JS Padrcs (~~UI opprc'~sno) sem PQllerpm viller uns aos outros, e em parlicu1í1r villvas
llOnesla~, moças donzellils, cas;ldas, c orp"ã~, com o Illiliof deSilOlparo, que pódc con~iderar·sc; as qual!S 1150 der.l:trall1Os, ~lor lião cansa,~ com lalllilS míl1erias. que por si
:ir. eslão Hndu. c pedindo sl'r consa muito urgelllc aClI(lir-lheG, por serl'içIJ de Deo s,
e de Slla :Vlageslaàe, conservação, dos ~assallos dQ mCsmo Senhor, e augmel,llo dC'slil
conq~sla.

E' lã,o grande a mL~eria, e necessichlCle rom que se vive J1CStn Capilania, que lodos.
a,téos mais ruincipaes da ttlra. andão ,'('sti IdS de ranllo rle algodão ~r(tSs() tinlo de
J)I'I'IO. c muitos não possncm. com que o comprem. por valCl' pr'cu "xcl'ssivo. como,
é a 30a I'éis a \'ara, sendo qllP. nos ano , p,lssatlos uu.. valia mais q·BP. a H)O I'(~is,
li s.ell.c1o os nlOl'adol'(\s c!rsta 'idadt:, c Capitnllia, os qlll'. expIIls;',I'ã.o cm lantas OCl'a~i(jcs (JS ill4'l1Iigo'l da parle do NOrtc, qnc illfl'sla v~o os I\ios d(., ClII'lIl'á, ' TIII:".ill~,
~uj,!ililllC!O·()'~ fom a 1'111 as , C aos S<'lIS alJiados, LO 111 U1HI o-II l( S as fortal,'zas, r ,u'lilhari<\
c:o,l~l ~tLe se gl,\al'l~cceu e~l\l pe S\la MageSlitdc que Ucos gllü.I'UC (e clizcllI us J.'iIl.\I'CS,.
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ciso soccorro; para aSila consen'll«:,ão no mioisterio de ClIslclJa. Bre"
vemente o veremos,com deplorave! illjl1l'ia do nome Portuguez.
E~Tn~DA D03 HOLLANDEZE5 NA ILHA no MARANHÃO, E DO QUE Onn,\RÃo
PORT GUEZES POR ESTE TEnIPO.

os

Perniciosos, c fatí1es forão sompre aos dominios de Por,tugal,no poder
dos reis de CasteJla,as al'mos de HollHnda, do tempo em qUoe estivemos sujE:itos {lquella corôiI, sendo a inaclJélo dos ministros desta c6rte,~ilDLO mais
reparavel, quanto era maior a desamparo das nossas cOl'lquistas cad" vez
mais expostas no poder, e ,1mbição dos Hollandezes. Por varias vezes tinba
o poderoso procedimento da rcpublicn de Uollanda, intentildo fundar povOações pelo Uil) das Amazonas, ontra ndo peio Cabo do NOFte; n50 ad I'ertindo serem estas terras do privativo domínio Portugucz : porém outras
tantas vezes farào ergonllosamenle expulsos, pelas DOS as arma, debHixo
do ommandu, e n'.ilitar conducl,a dos yalol'osos capitães Bento Maciel
Parente, Pedro Terxeira, P dro 011 Costa Favela, e Jo50 de enceres. O mesmo tinhão jlÍ experimr.ntado os Hollandezes, pela parte do Sul, no Ce:mí, na
resistencia ue seu f'<lpil.5o Martim oareS Moreno, que por duas vezes os
rechaçou com tlio va ro nil acc rdo, qne totalmente os derrolol1, e nreni.ls
escapáriio os pOIIOOS, que busrárão ilS embar(;HçÕeS, pafil os salvarem com
as vidas, e não (}carem pur glorioso despojo da valentia de Martim Soares,
(lllC ('Uc são o que r:onql1iSlllO aqudlas terras), lhes é agora neces ario comprar um
CSCqlvo do Genl o da t rra por 70 trJ como proximamenle se COll1prárão all'ulIs, Q.uc
/icárão de Pa. dloul de tHl"ollsl'ca ~ltll1iz, qllu IIcos lwju, por lião os po (('1"/1) resA"ill<lr,
sl'odo que milllcia SlIa ~la~l'slaue se resg,llenl escrMO', por sua real lei: pas~ada cm
Alcalltara,em 9 ue Abril ele 1.655.
SE OS

PA,DRES ZELASSEM TANTO o nE~[ COnlMUM, C<> 31 O O SEU
AUGMEN1'OS, QUE 1'1..\0 r1>11.

l'ARTICOLAR,rE~U

O E TADO o

E ajustando-se Vossa Paternidade,colll c1'la,se pocll'm remediar todas as neccssidaMs,
que lhe propomos jllnllJ OO!ll· o 'i1pilul0 do r '~imclllO pa, sado ao '1'. (io,·crnar!or. c
I:apitilo-gcneral dest,: eslildo, D. ]'eilro dr- ~1 .. llo, 110 qnal ordena Sua ~lagl'slillk, que
Vossa I"aternidade !l(Inleil' cobo, para ,IS I'scohas, que :e: lIollv !'l'1n d' olillldal' ilO ~'T
lão,'1uandtl fOr coor(}ni~ntl': p010 qlll',ri~lo a Ipi, c ref(imenlo de Sua ~lahe-tarll', COl1l0
a Vos~a l'atel'lli<!ad,\ é pr :ente, par 'ce 1'<17.ão. 1\ jUSlil;a, que por scrvi((,) ele Ilros. e
de lIa~, 19cslillk, uel1l COllllllurn, r I' 'medio rios pobres moradores Ilesta Capilania.
e infanll:lria della, que Ossa l'atl'l'uiela<!c iI 'Ilda com o I'emedio de que J1('Ces:ilão, e
lhe rcprcSCnlal1'lo.~. além tle ~el'cnl tno prl':PIlIP~. e notorias ii Vossa I'atf'ruidarlc as
nossas misel'ias. e !)lIbrcy.a sllm,mit. qll'\ pódl' n'l11t'diar-se,t'azenuo-sc entraua' no sel'Ião ao resgale de '~scra ros. E Ilo.~ i1ssi~lIalllos el1l call1:O ra.
Deiem do Par;,. 15 de .1i1lleiro dI' 1.661. - En jl,I,ll1oel Hibeiro Porlo,escrivão ria
camara.o escl'l'\'i; o ren'i1dor mais \"('lllll Gn:par ria Hodw J'or1o Carreirc> o juiz mais
velho i\~auocl/\II'('s .Ia ClIlllIiI. o juiz 111'.\7; dil "il"iI. o prO(~IlI'i\dol' M,IIlO,'1 1)1'111..
Tão i,pilixouadc>, e cév,o esli,,;a II l'i1dn' t\ntonio "iI'ira, com I) amplo podl'r, que
I 'vou da cOrle, pura aqll"'lt' "~Iado, '.:0111 a .iÍlrel~l'idil Melem, que 1'0111 l:sia i1ll1lIiriosiI~lIeule ~c f'z ilJl1n:.i 1:1. para rc~pIJI1(ler, Coll~o. uão de,ia á sobrcdila I('pl'esenlação.
~elo modll,,'lllC ~c /,l'SUCo,

-

H2-

€ de seus animosos soldados. Agora, que se vião mais poderosos com 11
tomada de Pernambuco, emprehendêrãu trrceira vez a forla1ezn uo Ceará,
presidiada pelo c'lpitão BarLholomeu de Brito, que ncompanbadu da pequena guarni~ão, que o seguia, não pôde 100"rllr a fortuna d Iéll"tim
Soares, por se vêr obrigado a ceder ii [urio a escala, que o inimigo fez da
fortalezll, de qUê ficárão senhores apezar dn nossa rc islenr.ia.
Orgulhosos os Hollaodezc , vcndo-se já dominanles da maior part (la.quclla costa, quizerão dar o ultimo teslemunho da sua violencia, (' for~aDuo-se a lomar a restante por~ão de lerra, que aioda ficava da pllrle rio
Sul, d'onde lhe seria facil ajunlar a esta a do l'ará,aLé pa..,arem a linha, c
se fazerem absolutos senhores do Cabo uo NorLe, e Uio das maZOllil.,
aonde Liobão lançado. as suas primeiras raizes, que a não serem flrlauas
110 seu principio pelo valor dos PorLugu&zeS, ficarião miJis difliculto a de
arrancar para os annos futuros. Ueceio. O do vizinho pouer dos inimigus,
passava os dias (midaduso o governador BCIlLo l\laciet Parenle, vendo- c Lüo
falLo de meios pnra uma vigoro a resislencia ao mesmo Lempo, que já cm
Pernambuco se tractava do apresto de uma poderosa armada, 'ompo La
de dezoiLO "l1S0S, o dons mil bomens de d(' crnbllrque, entreO"ue tutlo '(
ordem, e disciplina de seu commandilnlc João CorocUes, que com Y olo
feito, parI ia do Recife, e aos 24 de Novembro de 164.1 emuocnu na barra
do Maranuão, cujos morndores se achavão ainda congraLuland pelo feliz
success.o da gloriosa acclal11a~\ão du serenissimo rei, D. João 1 ,de

RESPOSTA DO PADRE A:NTOr 10 VIIlIRA, COAI QUE SE JUSTIFICA J.. QUEIXA. DO POVO.

Li o papel de Vms. com o sentimento, que deve,quem é parte da mesma J"('publi~a,
e quem semprll deseja e procurou t) seu maior hem, nüo só espiritual,ma' aiuua I Ulporal; conforme este zelo, direi a Vms. o que sinlO, e posso.
Primeiramente, Vms. allribuclI1 as neccssidades, que pudcl' >Ill, á falia . óll1rn\(~ de
escravos, e segundo as noticias c I'XP('1 if'n;:ias, CJuc trnllo desta tena, lodil rorlaUil, e
alagada de rios, com que o c~IIlOlercio} humauo fica diUicultoso, e de grande úesprza,
havendo de ser lodo por muI'.
A segunua, irem fallundo uo mrslIlo. itio os manlimentos natnraes, que COIll a continuação do tempo. t'mpre "ilO a menus, como li a prsca, e a caça,<lp. que esle povo se
slI'tenta, cousa,que é impossivel durar, lIem pcrmau'cer, e que sempre vai sendo l1lais
custosa.
A terceira, a falta do governo polilico, não havendo praça, nem açougue, nem oulra
CJlusa de renda, ou aluguer, com que ncces~arian1('nte c,lda fumiliu lia de trl", o qlle
tem uma republica; porqlle para a cam ha dc, ha"rr caçador, para O peix pescador,
para o panno {janeleiras, c lcccliio, para o pão lanadOJ"('~, e para os caminhos embarcação. e remei 1'05, fóra lodos os olltrus sl'rviç05 dOIl)(:. tico~. (Esta li a razão porq ue os
mora~\on:s carecem de muitos lndios forros, e escral'o:).
A qllarla, a mudiluça, e guerrus do I'f·juo, COI11 que necessariamente cresr,êrilõ os
preços a todas as l11~rcadorias de róra, ~ darão CI11 grande bai:~a os aSSllcarC5, (~ l<1bacos.
A quinta. e llJuito nOlil"el, a vaidade,qlle cr~'scell t:rand 'mrnle npste.~ ultimQs teUlpos, não se medindo os gastos, corno anligamente com as dcspezas, senão cum li
uppeli tl~.
E róra estas Cilll. as publicas, deve de hill'cr lambem ontras secretils cm al~ul1s pilrticulares, J"('ser"adas ti scienciJ divinu; pois a: uec.:ssidadcs, fJlI' 'lU:. n'prcscnldo.
llão sãu I:)eracs cm lotlos) e velllOs, 11m: al~llllS, que uãu linhão escravos, [cm ltujj~
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. audo a memoria. m tiio grllnde n II mero de embarcações niio deixou ue
rau ar um exlraorc!inario aoal0, e commoçiio no POYO, vendo-se repenlinamenle acommeltidos de tão superiores for~tJs; e ainda que o governador
se li ong ava, ainda com immedialos avisos, que recebêra da córle,das pazes
ollcluidas entre o reino de Portugal, e as potencias unidas; de seu mesmo
traclado, prudentemente se inferia o grande perigo, que agora se experimentava: e para que e ta capital,nos desmaios do seu desaccordo,não experiml'ntasse cum injuria do seu nome a ultima ruina, que por instantes a
nmeuçilva, se prevenia o governador, entre as angustias do tempo, expedindo logo uma das Companhias para Aracuo-j,para impedir aos inimigos,
nlgllm des mbarque, se o intentassem; outra Companhia mandou postar
pela Praia Grande, e com a terceira licou commandando a fortaleza, de
cuja d..Jen 11 pendia a conserraçiio, e vid' da já moribunda cidade.
Commt::tt<Jrão o canol,as embarcações de menos fundo, e umas após dlls
oulra ,forão monlalldo a Ponta da Arca, e entrando pelo rio da cidade. disparando ao mesmo tempo a artilharia, paro maior terror de seus moradore .
Atirou tambem a nossa fortaleza algumas cargas, porém, ou fosse pelo
medo, ou pela pouca pericia, que lhe apontava os tiros, não fizerüo algum
eO'eito nos baixeis jnimiÓ'os as uas bala ..Iá a este tempo o terror augmentado,pelas rozes do povo, de que e taviio os Hollandezes na terra,tinha
causado uma notavel onCo ão, que com o insepar3vel da desordem linha
obrigado a maior parte das familias,H largarem a cidade, com o que pumuitos, e ontros, que tinhrro muitos carecem totalmente delJes, porque lhe morrêrão
por jnstos jui7.0S de Ucos.que é o :{'nhor da rida, e da morle. (E se não se referirem de
ludios ioce 'saolrmentl', ficar'ãõ só os Padres. porque nnnca lhe: fallUo).
As. im, que as neccs:idau{' , que se ap"ntão, têm tambem ontras cau as, que Vms.
podem, e devem remr.cliar,como aquelles a quem p nence o bom goveroo da republi.:a,
c a emenda uos abuso~ della, c as uutras industrias,por onde se constgucm, e facilitão
as ulilidaues do commulll.
E "indo ao remedio, que se aponta dos l'SC.ra"os do serllío, posto qne o appcovo
mnito. e o solicitci com 'I-rei, insislindo Sua :Ua<Teslade, em que todos fossem livres,
Vl'jo porém, qne o dito relUedio,por si só, não é 'ufficienle; pnrque,pur mai ,que ejão
os escra\'os, qne se fa7.cm, em graode numero, ollJilo' mais sãO s mpre O' qoe morrem,
e os <lue fog m, como mostra a expel'icncia de cada dia neste e.:;tado, e o mostrou no
do Brasil, onde os U1oradore~ nunCil li\'crão remedio, enfc.o depois,que se senirão c lU
prelos escra\'os de Anl;ola, (mas não "cmo ,que por c'tes deixem os Iudios, e &sim,
<[ue por eSles dchão aquellc» por erem os Indios da terra,menos capazes de trabalho,
e de ml'nos r~sislencia conlra as lIoenças. e que por estarem perto das suas terras,mais
facilmente ou fogem, ou os ll1alâo a saudades dellas.
Isto digo li Vms. como parte, que tambem sou desta republica, e desejoso do sel!
hem; e respondendo, que ordena O n:gimenlo de Sua i\lage~tade, que o anno em qu~
houver de ir mis ão ao serlão, os escra ..·os, que ahirem le~ilimamente capLivo • conforme,os casos da lei, depoi -de examinados, . e resgatem; c nesse particular e VUI •
bem lançarem as conla., acharáõ,que não :ó alguns anuo" como suppõe o regimenlo,
houve missões; mas que forão as mis'ões mais que os aono , porque desde o auno
.de 1655, em que reio o dilO regimento se fez a mis ão dos Tupinambá·. pelo Padre
}lrllllci 'co elloso; a do lUó i\egro, (leio l'adrc Frauci co Cou alves; a dos Nheengaibas.
pelo Padre João de Solto-~Iaior; a do. (lacajils, pelo dito Padre Francis~o Velloso, <[ue
lambem fez a dos Aruaquiz'~s; a dos Carajás, pelo Padre Tllomé I\ibeiro; a do Paguis,

-

H4-

<.lerão lev:u comsigo, para salvarem nos matos, senão ns f3Zendlls, o ql1d
era mais com a honra, as proprills vidas. Apenns c1eriio fUlldo as náos ini·
migas na praia, ou canal de Nossa Senhora elo Desterro, mandou loao
Bellto Maciel, ao Padre Lopo do Couto (por se achar já au ente o Padre
Luiz Fiaueira) com o provedor-mór la fazenda Ignacio do Hego Barreto,
.para que soubessem do general da armada O motivo da sua hegada
áquelle porto, combatendo uma cidnde.que,no respeito uo novo soberano,
gozava por meio da paz estabelecida entre os eslados, ii secrurança dos
portos, tendo recebido positivas ordens do seu legitimo príncipe, que só
Ca:,tlllhanos, e Mouros tmclasse, como a inimigos, o que de nenhuma sorte
se poderia conformar com a manifesta vioiencia, que elle,em nome de seus
altos pOLleres, pretendia fazer aos domínios de um dos eus alliúdos. ChegaJos a bordo J'I Capitania, expuzer50 toda a nllrrativa ua sua commis ão
ao general .loão Cornelles, que como tinha intelligencia ela lin!!Ua latina,
lhe fui mais 1"a ii entender uu Padre Couto, c as for~ns da sua justificada
represellla~ão ; porém a tudo respondeu com uma disrur~ada p litica, di7,eudo,que os njustes dos tr<lutados com a SUA republica, se deviã eotender das conqoi las, que vão da linha para o orle, C nào para o 01.
Desta resposta se vinha claramente (I inferir a firme resolução deslo
commuodunte, 'que era senhorear-se da citlaJe, e quando não fo se á sombra de uma paz fingida, poJesse efIeituill'-se no estronrla do um pornudo
combale. Retirados os commissdrios, mandou logo o general executa sem
pelo Padre ~laJloel Nune,; e a de lbiapaba, pelo Padre Antonio Vieira: e agora actualmente estâ outra no llio das Amazonas cm tlue morreu o Padre ~Ialloel de Sousa .. e
ficou o Padre ~Ianoel Pires; Ms quaell missões, e cm mllras de mcnos empenho, se tem
licscido mais de tres mil almas de Lndio, forro~, c mab ele mil c oitocentas de escravos
(qunnlU mais aldl~as,. ou missões, mai" fcitorias uC ncgocios particulares, para os
l'adres).
A isto responderáõ Vms. (e respond Jll bem) que ainda que hou\'e este nnmero de
escravos, quc uão foi para o povo do !'ará, e que se reudelão ,por tão grande preço,
que não tcm os moradores t;alJ ·elal, para os t;DllIprar.
f\ iSIO direi lambem a Vms. O'I UI' tenllo obrado cm seu scrviço, c foi, que vindo ii
cste estado o governador D. Pedro d' ~Icllv, pdo zrlo, CJue tinha d quc sc acudissc
ao remedio dos pOI·OS, se infurmon de mim, <10 modo, quP. pudia ltal'H para que os
cscralos, quc se lizCSSPI1l, chegassem a lodos; I' o qnc Ihrs rcspondi foi,que o· cscravos
se reparlissem, ln'o i'ata, por Iodas as Capilanias- do eSI<\do. confornle Onumero dos
scus Inundores, C qne o pl'llÇO porque Ih'os vlmelcssem, (osse o ll1esmo, quc cuslavão
I!O sertãu. que lia maiur <:areslia <10 ferro,não clte~a a Ú~ ; c sentl\) 'sla a repartição,
e este o Jlreço, VII1 . forão Os qne UI s uescont'J1l0u csle modo, c o não quizcrão at;cilar,ncll1 exccu:aqe t;1l1U0 os mi, siollarios,J1ós não DOS mellemos na repartição dos escravos, nelll nos preços dellcs, Vms'j pareccndo-III 'l;, podem recorrcr neste particular a
quem a direcção delle pertcncr, qne scm duvida defcl'lrá a necessidadc dl'sla ,·epublica,
e a justiça com que reljncr~1lI se lhe appliCJl1elll os ditos cscravo ; pois orelinariamenre
se fazelll nos rios, qUI~ são pr ,,>rios desla Capilania, e com os Indios, t;anõas, soldados, e lI1anlimtlnlos dellai e por Iodas as OU Iras razõl's. qne VI IS. co 'tumão allegar:
e quauto ii missão eUI que Sl~ hajão eI ' fazcr os ditos rscnllos, eSliruard eu muilo,C)UC
spja ii primeira, quc hotll'el',qnc en O pro ·urarri tlispõr com a nlaior brevidade possi,'cI, porquanto uesl' anno rslü já inlentado o descobrimento do lIio 1:':l1asslí, cll1ql1e
,1~a ftlma eSlá a 1I~lção dos TnpinumlJá", o qual th:scobr:nlcnto se ha ti 'fazer pelo IliO'

rl1m mililnf di'riplina 11 de~rll1hllrql]e, rerri s.o (lI! qnr n ,omranhia, flrlO
ailliln. e tll'haviI l'orJ11illlil ao Innvo da praia,lhe di~pllla.se iI. ailidil, c 1I1~
illJprL1issem o poderem embicar as Janclws naqucllH podo; porém os nnssos soldados, pou('o ti 'ostulIlnilbs ôO usll'ondos rIe ~lar(c! sCl'ldo esl., a un ica
v 7; quc viriio a ('(l1'/l ao illillligo j dilfldu,
l'ctelJellllo a primeira, 1l?i(1
e peráriio 11 sl'gunuu carO'll, fallnndo ii ordens; c desampôlrilndo 11 as. islCllcia dn. seu ml~, mos cabos. De iJ. ornhrlldll o Hallilllclezl's, de 1111);)
liio pequpna opposi(io;salJiriio á terra; c II1cHÍllos cru fÚl'ma, á propon;iio
do le(,(,Cllo,vieriio hll cando il l'orla\ za, aonde -e i1chava o govel'llildor,r.om
Ircs compllnhiilS, pouc,'os pelo numero, e meno aimJa pela qnalidade.
A' viSlil de lfio IÚICu' conlra liio avulladas rllr~a ,mandou ,lia novo.. rOI11missilrios, C]ue prole lassem ele nOYIl as pnz '5 Cllchl'lIdllS pnlre a, duas
POlt'llcius,e vi s 'Ill se podiiio nltant::ur do generallloll'l11dez,alglJm partido
li Clll'OSO ao cu caraCler, e mCllOS injurio.o ft C]úilliJadf' dll 1J1I pe~ Ui! ql1p.
por instanles via, nolavelm .nl , desfigurüda do mesmo tCHlllr que o lillha
expo lu a uma liio iL'l'cpara\' ,I inilc~ilO, e d 'sHl'ordo . scnl Se II'mOI'RI', qlJl"
'lc(lltJlla era LI me mil ntl~ào, cm que linha feilO 11111105 r.\I'i1gos o Sell \'ill<1l'
no Cabo do Nol'( , I~ le qu III linll1l arrancado la111nS pallll.r pora n ,pu
lrillmpllO; mnsjiÍ, ou o pe.o dos 01111105, ou os descansos Llo aeio, a LinlJiio
feilo (',qup(' l' ilt; da ua mesma l'epula~ào,
.
MünuolI .JuilO Corllolles alls seus Iiz~ sr.m alto, e ouvidos com nllen~ií')
fi eftleaze r presclIlH~õe UO commis (trio, cOllveio 01' ullimo, em tlue
llos Tocanlin. i c quando ms. n~ me mo l'ju;C]urirfio "nlrar relI) hraço do Arag-lIaya.
Ollel rslfio ,'a da: naçtM's. qlif'. C dil..tcrcm 1IIIIilOS es 'I';I\'IIS, r a do, l'ir'lI)l's.que s,' pllell'lll
traz!'r par;I u gmlllio da ig-reja, I' sl'rviçu da I't'pllhlíca. lal1ltlt'1ll . (' (lispor!t ,I 1I1i's'la
Il"sta fónlla; porqne cm llldo 1I0S dcs 'jdlllU' <Ieollllllodur, li ualllo pllder scr au b 'Ill,
ililllla !t'1ll poral. ele loelo..
1'<11',". 1 ~~ dI' FCl'I'I'l'il'u dI' 1661. - A1ltnll'ío r,·cira.
\)U"III Iial't'ní. qlll' <10 ler rsla l'I'spO:l1l do I'adl'l~ Antonio' irirn. SI' não pcrsualla ser
mais cnllforl1H' [I razfio, 'Iue II pl'oposla. qllp III" lo'z a call11lra,''llI 1I0lll,' do, povo,: mas
\('11(\0 IHlllht'l1l a IJ'II' ~,~ , .. plt'. I~ 1)I'"IIl'r;'IIe1o I) mais, IjllC sC expelldc CIlI lodu eSl~
IlIClIlOl'ial, fUl'Iual'ú ml!lIlOr cOllceito da 'lucixa,
IIE l'O:'l1l1l ,l

e.\)ÜIlA,\O

l'ADlUl

ANTONIO

Ymm.\.

Vimo a l'esp(j~la de Vos 'a Palrl'nidallc. dada ao nosso p"pel, e não ~llCra\'ámo. drlla
mais. qll'~ o I' 'l111'dio, qUI: t'slá (1I'tlillll(l lfio Ill'!j IlIe lI'c'ssidadl', a qual lião l)l'dl' c1ila~fio Ião pOIlCO l'tfl'clila. I:OIll0 a <i'II' Vossa Patp.lllidade n:)" OlrCI'I'I:r, qlle VClIlll S('I' lllais
arriscada a IIl~jorcs p I'das; c ll'abalho, que a alliviar este povo das miscrias, Ilue
jladl'l:c.
L'l'illleiramrlll" é cOllsa e'l'la, c]uc quando. na \la~psla(l{' foi servido manclal' pas. àr
lei. pal'óI S' I'l'Sg-"lilI'Clll I'SCl'ill'OS,1l0S scl'lões d,'Sl;1 cOI!(jllista. c<):n as COlidi 'ü'Cs, I~ r1allsnla, d,~·11I1'.. das na rnl~SIlI<l lei, t! de crcl',flli ll'llção ele ::iua ~Iag"slild'~ s~ Iizcssl'm com
os \lI" s. \lissiollill'ius PI'('SclI:es, panl se !'I'ilar"m os e'cl'lIpulus, li ue no,,; la,'. I'cs~atc\;
!llldia lIal't~r ; (: 11'11: os liles.se I'l~Sg-,l'iISSel1l i~lIallJlcllll: por lodo: os seus \'assilllo~ \110I'adon's d"sll' eslado; e Pill'l":(' rll' dil'citll,l'ill.iÍu, I~ jusliçil, qlll' eslãu CIlI pl'imeil'u IlIgal'
('Is d"sla Capi\iluia, flclas razõcs, 1I"11 VO'sa l'i1l'~J'1lida Ic c\.Inrcssa lia sua rc;,pusl,I,que
JlUs ,I('u.
tic{;unc.l:t 1':17,'10 (:., não dllrirl:lmos, cl !Jue as missje em nil:nero 1i:lÍfio 'ido mal.
f~

-
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iliíll nLrill'ia na 'id.'ldp, I' sr ronlrnlnrn rom íl Irrríl, dr ((III' j(1 .lnr:l de
PO':-;I', n(lndr ,l' ,1ClllT1lllOdaria rum os da SII:l nrmnJa, \ i\'PIlJo :Jl1lhn: ns
lIa~'tll's jl t:ili('ilnll'lllc gO\'PrrJada" de SI IIS rrsplH'l.il'os slqleriores, Pl1l1jllilnlll
"I~ 11<II'a parlc,
vinllil n rt~SOIUl.:i10 do 1'1-1' i <ln l'orllJ ....ê1l, e do" r-lados da
I ollandn, COIU COII li~'ã(), que SG haviiiO fornccer pelo seu tlilillciro lodos
"IS vil'Nes. que (OSSCIll prerisos ú conservação das :uas (rapas,
SSi~n()ll II
IItlSSIl g(\\'rnltlrlor, n g-nllrrnl Ir 1I:lI1dez il ,tlpil.ulil~üO,porentender I~,I(), ("]Ull
.IS 1l1lSS[lS ror~ns na forlaloza criio mlliLo nlniores, úo CJIIC nu depois 01151.'1'rtll! ; IlloLiVLl porqlle, l'l'llIp '11\10 logo o Lrar.LaJo, ' fnlL:lI1do ir ré pllblir'íl,
oll'ou 1ll'1i S tnlldidas I'ropria ria sua republica, élInbj~;io. e rilllellcia Sf'nllnn'illlllo-sn I'm I'rinlriro lugíll' dn rorLalez" 1l1i.lllllando aba'er ilS no ,ns
qllillns, e arvornr os esl'lI11lilrlcs de lIollllnà' . Ifi:('orl' li depoi" r ~13 cidnd ..
}lI'rJnillintln 11 SI'US soldado o 5ar1'1 , que logo e:teculár<io t'OI11 i.I mniol'
hilrl)aridud(~, ('. uI'I'i1l'gin, n:11l p rdoillldo, nem ainda no sn~l'atlo das ig-r('ju5:
l'xr'Pl'llIlIlldo liil) t'lmenLe a igl' .ia t1al.olllpanlJia,illll1flc s nclJaviio refugindas
,df-tIlI11:1S 1',llIlilias,I'llIn pnrledo pI'CriOsll,cl'll' posstliiio; niios' oullo oll)oLiyo:
snrin Inh'0.z I'nl'llr ni\<inll,r'oncedi lo no nnTlIdo uaqnello lemplo. Da 'idatlo
I1H, ~únill litmhpn:1 Irs I'i1Zpndils,c cnrronlJo do: PorlugtllJze , i fl"cum]o ludt)
I) <jlill l'lldi, sen'il' de pasLo [I sun colJirjl1 ; e para que os 1l100radMes do Hin
IlilJ1I1I'III'!", C/"0 ül'iio por crrt,in àe l1H1iore" rnllctlacs, Il~O rs"p rimclIlils em
Tllll 'N1Wlh:lnln nslrogo,rcmil'iio esla sua inreltciL!lIt1e,rolll o dou:lLiro de eis
mil n qUillroc'clllas' arrobas de u'suwr, que pr mpLamCnl.c 'ntl'egárào_

flS ~nnos; mas
('fl~ll'ltll, r '1'tem o

ra7,~o,r.nm 11111 alla:::io anlig-o: lIllt;lo pam trne
n~o tl~m siuo d IIlilida(h~ a l'SI!' pOl'O,
.. nll's 111(' tPllI catlsado pcrdas; pois é I:Ollsa ('erl~, qtlc dcsla Capilanf:l' "iII ('atltias.
fllllios, sllld,Hlo" IllantttlJl'ntos, r nroraclol'l~s, l: ttldl) o IlIais nl'r.~ss,lril) para I'llas; II
n'fio 1,;1 dllvida. tlUl~ ln> III<lios tias alcJ(\a~,l1ossI)S alliatlos,que forão as dila' Impa,; lirúJ ~I 101'11101' IlIcro dus eSl'1';lI'os,qll' n 'lIas hnlll'l'riío, do qllc os hr:,I1Ws dCMla CapiLal1ia.
r ;Ii'IHla {'5S S Sll n~o I'endc\rãu ne!la, e Sl~ el1trc~;'u'ãu us qlle lhe 10(;;íl'iio ao,; l\el'S, ,\Ii.':iollarios, c o' maior nlllllero destes I'sCra'Vos nHlI1t1iíl'fiu I't'lHI 'I' Ú t:idarli~ (k ~. IJuiz do
~lan1I1hão, C Capililnia do /illrIlPY, I' 011 hlS se I'cn<!'r.rrio a \'Í1:{'lltc de Olil'eira. r ~Ianocl
d \'idll Sollo-Maim'; I~ das cousas,qm: este povo' padl~cc' nos hal'emos de qlll'ix'H' a :'lIa
~Iagf'sladl', lia cúrlc dc Lisboll, e ao ;;olernador, c capi:;io-;;encral destc estado
!l. I'cd 1'0 de ~lc'1I0,
Tl'rc('ir~ rn~o é, que n~o dUl'irlamos. tl'nhão dI', cido llas miss(irs apnnt:Hlas todo o

li IIl'

1'('

pond mos a C'Sta

não tem la::cl'a,. Inda:,

1l1l1l1 1'(, dr' ah/las, c ;.;rnlio ((ne \ (),sa }',lll'rllidat!c diz, enfl'!' fOITOs, (' caplíl'os ; mas
(' cuusa cprla. nãn Sl'rcm a este P0I'O llc IItilidade algllllla; [;:lllbcl11 Vussa \'atrrlliuadt:
foi f,lzl'r pazes rum ilS n;u:iit's 1\\If'{,llgaibas, ,'('stão C'1\1 sua:;> t'lTas, S"1ll Sl'rr'l1l dll nc1I\IUB1 I'I1'eilu, pMa o s\'ni~o dI' Sua ill~gesladl', nel\1 para a def'nsa desla Cilllltallia.
I'/ll I'aso.qllc o ini/lli~o 1I0S i,l'Omllll'lIa (o IIll1l IlI'Os n;io perlllÍllil), c uellas .. ~I~lIli1lJ,
1... 111 st'llllnrcs de podClrCll1 fazl'l' d' ~i o qll' ljlli,t.~1 cm, e s('~lIir ii' pal'ciali([;lllc, ilHe
Ii \'I'rplll I'IU rontaL!I'r scm as armas de Sua ~Iilhrestadc os pOlrel'em suujllgal',ilo pur ('!les
prollll'ltirlo,
OIl<lJ'la I'~zii,o é-, quc nos (liz Vossa P;lll'l'nidadc, qlle rglitndo ".. io il 1;01'1'I'nal' cs-Ic
'~Iado u SI', II, !'t'dro de
1('110', ('OIlSlllt;II'i1 COlll \'lIssa I'al' rnidadc li modo colll
qlll' sr ptl,liãu fazl'l' )'I'S~all's, l'm qtll~ as Cilpilallia5 101\;15 CII!l'aSSI'1ll IlU Incro Ih'III's,
qUI' nós fOluos IIS pl'illlt'iro,
l'I'Spl'cl i l'allll'llIl', ClIllfol'lu' o UIIIlI '1'0 dos 11Ioradrlrt,s.
tI"e I'Xt;cllr'IlIOS u ,'sl}lu: llc'sla Capi 1:1ll iii UJII It;\ Itnllll'n, de call1'(/;II's, pal'iI Ilnl sÓ daI'
l,loÍtllulil l'I'sg,llt's, uos Cjllac" SI' l1Iillldl>1l m"ltl'r ('lU 'Ullla li capilão-II iiI' uliiciacs IllÍliI;.\-

ft. gü\"{}rn, rlor Bel110 ~Ia 'icl Par Jntc,Lratnr;io como prisillllrim d:, gl)('r.
ra; I; com Dll'llll:; rl's[wilO ao sell 'ül'ilcl 'r, (l levou o [(enuréll Hollillll!"f,
pMi! i'crnil 111 I Ilil:o , e lia sua mesma IIÚO. como leslclillJulJ() Hulhl'lllil'u dll
~nll Il'iulllpho Clll que lambem iào alguns POIIIIKllcze~,clCls qll(~ III!.' podl'
riüo UI' IlIilis suspeilos ás suas iLléas, e futuros interesses, I) m:16 da gUilrni~:üo dil prllf;il,o mnlldnll cm outro llilvio,pilra il 1I1w d' :S, Cltl'isluviiO,dn
dUlllilJit) de Cil,lclla, niío Jiêlssand'o lodr, l) Ilumero de [('S 11';.Jllspurlcs d('
('1'11l IlC)lnell~, que erno r,or entria tiS princiJléll;S, c llllil'lI' rur~i1s doI 11H.:lh
cidade, tlil qual, e de luda ti cn lil nlé Pernalllllllcll,f1caviin jú id.)S(dulos, I'
l.rrallllil'(), pO,isllidorps os Bnllillldezes, l'as 011 o prof' 'tlinlclIlo do gvncl'ill
ele injll to li lill11crario, briga! rio ao: l\1orllflol'!~s li elltre!.;ill'-lltc Iodas ;15
tlrm:ls o{fensivils, siSllal de qlle niío . e ullva por Irio ,eguro, que II<"tO
r 'criasse, qlle aqucll' corpo,liio debililado ,1:'0J'11 de [nr~i1S, ns pndi:, ninda
recolmH' [li1l'i1 o rulllru, e cm rndllor lempo illlni'lfar 11!lJ;1 I'igol'f),;a 0l'pn'il.:ÜO Ú S~Hl ilJLrll~n ~llb i:leIJcía; Opill'il que niio faltasse CirCUlIl I,ll\('ia, (1111'
lIJCS pUllosse fazor iIlSlIP\H1rlilVe! o mcsmo jugo, quo padeciiin, o.' o1.Jrigoll
a Lndos 11 j li rurl'm "a, sullilgpn1 (pena ne morte) 11 IIll1a repll bl irtl, d,: li 11\'
os mis(lnl\'l~is lIunca lill;Jiio siJo va. ',IIII)s, Obode enio promrtos, pOI'lJlIU
lJorn o poder, (PIO os mallda Vil ad rnilliil de, cu Ipas, l1em i' rIm;", q UI: n~
obri"lIl'a, esellsns; \,ullIlu-se depois de obrigados (la 1,0mcna<>oOl, (Jile ,,;)(1
poderia cm al"ul1la cOlljul1U,urll incluir-se DO lIumcro do' perjuros:
I

--------------------------------rc:, provcdor da fazclld;, real, CIIIl\'(,lltos, (' pessoas r.cdc~iaslica~, ("l~ado~, sul II' i1'1I_,
"ill\'as, donzl'lIas, <' orphã'J r. afllda t'~IC Iwqnenn nlll11erO s'~ lião ("z lllilis, qll(' 11I"lau.,
!l()Ill;n Illais, ou III('IIPS, com a Cil/llnra se prel'enir, lllal1dando<lous 1I01l1CII~ toill Ldlc~ "
~lIrgo,

(Jllinln r:lzão é, (jIH' IlÓ~ não porlrmo~ rcnll~dillr impossh'ci~, canll'a o qlle llispiil' n
Irlllpn, e o b'0l'crno r1(~ 1'11110,; allnos alrilZ: impossiv.:1 é haver lH'slil lcrra a~lIl1:.\tlc. "
rilJl'iras, ' Il'lais i:llptl,~sivl'i é 110 lelllpo pn:st'llll' klH'r O pUgllllWlllO, para dar p"\U
SllSll'I110 ordíll,lri'l, t' para 111'1', Ih" WIISla a Vo~~a l'al(~rlli(I,l(le, é nl:cc'sario 11,11'('1'
4'scnl \'OS, qlll' () I'illi;io ; III,IS aillela 11IlS StljuilalllO:; a tlllla Cllllsa, ' é, jil qtl > 111'1/; deli '
\'o,sa l'al"rllirlat1I' lalllO [lIi/,O, t' "llil'lIriilll<'1I10, qllC nus Jaça mercê. jlor servll;n d"
j}o>os, r. d' ~llU ~Ial-:":Iadl', dar eUllI.illito, r. rCllwdio 11 <'~Sl> puvo, para nos ~ 1\'Pl'llar~no'
1l"IlI, l: passar a 'iilil SI'IIl ,'ai(tad('s, nem ,::aslos c~ccssi\'os, mai:, qtlr. oSjuslo" f' iid·
1'1', cOlll'orllll: ii lJualidade de cada qmel, sem ler t'scral'os, qlle Ilf1S sirvão. Os sl'rliil's
desla cI!llqllisla são 1I111iws, os c:cravos, qtle 1Ii1 Ill'lIas, lel11 a CXIlL'ril'll 'illllloslrildo Iliio
,"'1' 'III pOIlCOS, pois 1[P ordíl1ilrio I'CIII 11 Csta cida,te IIIl1itas t:al1óa~ dell\'s, a (1)llIarl'lIl (I
qlll~ 1111'S é IIl'c,:s:ario, para pil~Siln'llI ao ~Iaranlliio. ~ltlilo 111'1', I'adrc visil,lt!llI' CCI:tI
r1cslilS 1I1i.~:;jj\~s, SUil MiI~r;slndc não milllda, ~IIlC <'SI,'s I'\'S~ill<,s SI: ração, para pilrliculilJ'cs, o llilU 5,'111101' SÓ IJl'(It'IIóI, qlle5 I'al;ão i~ual, e cliri:lãllll'nle, parn loduso~ S\'IlS \'lIsS1IIIllSj nã') p,'rmila \ u'sa I'alerllid .. tft', que este povo ,l'ja o lllilis (kS~rilliillln, pois 1('11\
Sua ~la~I!~lilC!" I1ctle lilllll)S,' c Ião It'ac~ l'il5sallo" ,qlle IIé1 l1Iuill/S annos o esUi'l ><'('vindo, COIllO ~\'I'\';rrU O~ s 'us ilull'pa~Sau()S,UC,I'I'lIll1iUldl)u seu S'lIl!\lll~, gastando ii SUól f.u.l'lldn, (' PiI'sillltl,) I11l1ilas fOIlIf'S, <'Ill sujl'ilar, c a\'assallar 0$ rndius ii ua coróa, dos lJual"
Vussa l'all'l'lIidildt' d,' presl'l1le e'L;i S 'lIhor, e faz sr.us subtlilOS,
S,':a;1 raÚI) r', qll'~ a \'iil:';':I11,
Vos"a l'alr'rnidllrlc 110S nn'l~r{'l'(' prlo l\io. do, Tn1'.\111111', I/OS lliiu ~1'('\'C paril IIClllllllnn COUSil lllais,lJlIl' para 110S tI"sll'lIirm(ls /lclla, ('
(IS 1llIlius, lIihHlS illliildll~. I'llnH) a ('XPCríl'\"'ia km 1110Slr:HIIl pln~illlillllt'IIII' na llIi,>[1 ,
'II'" ri'!. II i',ltll'I' ',lIpcI'illi' ~1'1I111t'1 [1/1111"5, a qUI)\ Lião dl'u /tICI() alglllll ii C~ll' PO\().
nl'j,\ \'lli',a !',,:c; lIith'lc sCl'I'ido 11.i:> se lllo,Lrar lilo al'i\I'O tlo~ SI'I'lÕC~, 'lU' n 'os nus dcu,
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1m jllrilriío tol11 tOIHli(:iio, e pado, do uso livfC da r ·Iigi;.io, 'ollseJ'l'í1(:iio

dos lUIIIJJI'I~, '(;I1llo uivilll).
E' mllilo digna rio mellloria!l generosa, c pOUCAS veze yi l[l,re_olu~;'io
oe Perlm de De seies, lliscninli de na~ào, que de prezandu o lemor da
J1lllrll~, e él infilmia do suppli tio, por loais. que sua mulher, amigo:, e
parell:es o persuadirão a quú SI'j!lli ·~c () exemplo do, nwi 110 jurêllllclIlo
ti' i1olllcnagenl, nüo puderão õ1tiliJar rllm elle, que \1:11I'e's e"la gloriosa
oi.Jslin(\~ào, 'Ité chCCTur ao Illg~lr do patibulo, Ctll qllP havin er enforcado,
1'111 pena ela sua negali"õ1, élf'"mllattllildo dn
Padres, lllo fnrilO ()'
fl'W llO ~ei:<únlo e las lJICllIori'I:. i'orélIl a' lilwima5 de n,
nltllliél do
J\lellozcs,. ua mllliJer, e 6 empeuh" tle algumils pP' 0<.1' (h: J'l.l"peilO, c tah' ''I.
() prudenle receio uo gelll'rill, niiu 111'1ll<I'SC r.1l11l '-':la IlInrlc él clJn lall 'iõl,
{file deviilo ler os morndof'(':i ii 5'11 xei:qJlo, Ilw deul'ur ('nlà ,I \id,I, que
pur esta'acI;à n 1)I~1l1 men'cia o seu 1Iome, esl'lr ell)rtHlll1l nto (' rriplo 110
-illllJ3eS fi!! Fidelidade Portu~!IIcza. Dil'idirflo-_e logo o: slJldado. llllllantlel

z,'s,pelos engenhos do Rio fLapllenrú III csqniltlril de quillze, ill6 vinte
hOIllP.IlS C:i.lcla lllllil, e us C/ue re lórào do prcci, O prl'sit!io daqlldln pril\.'U,uS
espalluíl'iio peli! ílhil, obri~~ilnd() ii seus lllorllllorcs,a suslrnla-Iu. a gnlnde
c,llslo. O CjUilulO pllleGeSSelll P l s miscraveis no vil caplilreiro de UIIS lJoJ'nen5 SCIII ró, que IIJes reprimisse o orgulbo da. ua anilJi':<ill, 'sun ulllidilue. uei:i1Ulos ii cün5ider<l~iio dos leitores, pur ser Illlli" fi! ·il o pondera.
r nlÍ~ CQl1qlli"lil!llOS, sllhill~alll()s. e <ll'aR~(lIl. 11105 <l SlIa ~Iag('_~ta(l('. poi.· '1111' o 11I("1110
St'lIlinr II()~ GOllc,'d,' iir"lIl;iI, para:p I't'S~alall'lll I'scravos Iidlallll'lIlc, ClllI\O II(IS lhe
1ll'dillJIIs. I' III1CI'I·II.U' r,Izcr dl'Bai'o d.l~ elall~tdóls da I"i. para Cdll1 1'110 Sl' ill:lIdil'
as 1I1'(I'ssidilllt's desu' po"o. I';SIO I'Slill'I'I11-SI' '1IIIIrlIClo 1I0S serl;j!'s 1I11~ aos 11011'0'.
Selillla I'iIzóitl I;, Ipl" pdn lIiu di" i\l!laí:lIl:a:, !Jóllflllill' ritls de l,l:lllios, cm qlle sc
p lld"m rcs;!;illar 1I1'lilil~ a!tllas. para o ,-:1'I:mio d;) i~ll:ia ralhul.ca, c o: a-ailVus, tI"C
!llIlII'cr Clllre '~lilS lIal'(je~, M' pod(,1ll 1'I·,;.(alilr, pois ll~ c~l:io Illatallt!o, I' (Olll\'IHI8 011
V"IH!f'!ldo \I.' Sl'ilS (olllrilrio~.a lIaçii,'s 1""illIgciras. u 'III" Jla!'l'Cl'/uais ,I'r"ll;u II.: Ikos,
'111'; (1I'ixa-lq~ l1lillar. ~: l:Ullll'r. porqllaHIIJ,lil'l'alldo-os da 1ll0r!". se plld '111 salvar al"lIl1s
"slalldll 1'111 !lOss!') I;od<:r, aillda '1111' 11101'1 ~v 1'11111 salldad,'s das ~lIas 11'1'1'01<.
Oifara razão é. qlH' ii ';llrad~1. !fll<' II'j, prelil1lO~. é para U lIiu das 1\1I1(1lI1IlaS, e !lrlla
niill ClIlral'CI1I1l: a rm;.'r rrs~ill". 1ll'11I~ IfI~arl's. c ald('as por (Iuele alé u \,rl',('I1l\' sc têm
1''';10, mas l'llIrarClIlIJS 110 Ilio ela i\liHkirn, calH'cpiras du llio !\"g-ro,Cal11hrhas, 'Ol1lras
11lllitas nilJ;iil's, c paraf;"lIs, qllt' lia, pui~ pOllclIl<l' 'ÍI'cr l'ldos luoralldo II IIICI'O, lI"!.:
Ilcos !lOS II;, nC:liI COIl/jlli'lil. " SlIa i\lag-"sli!(!J: IHIS cOIIl;cd.'.
olla rilzão p., '1'w se lClIlhrl' Vos~a P,IIt'rllidad,' da prUlllr, sa, qlle: \l~ ll1issiol1ario~
li?cr.11I a :-i II a &Ial-(cslod,', ril' <1.1<: lIiiu IliIli~lI lirar IlIcru <!os Il1dius forro' 111'111 CI<IlI
l'lles J'alJrj",lr raz,'r:da., MIlI ('allllal'cal'~, I~ sll lrilclitrl:1Il da dOfllrillil f'spirilllal; I: s,:
ilCi''') Vlls."1 l'ill(H'lJidadl~ tC11I a'gllma OI'c1!'lIl dI: :oa ~l;l~eS!;Illt', solln' II 11:'lIp"ral, ser;'1
5 'rl'ido 11I~l1da-la (Iprc,cnlql' nr51': Iriblllli!l pil"a (J'lC l!tJS pJII~t,~ dcll,!; pqrlllll: ll'lIl
Illillldatlu (I 1:"0V',!,lIilllol' d~sle C'liIdo, lI"C 11l'lIlitlllia !lt'SSOól possa "'ill' II.: jtll'isc1iljilll
<Ilgtll1IC1, sem prill1cinl 1'I'~islrar () plld(~1' lItlt' [('III; I: rolU o r.:Ióllildo 11I'.II~ papel, pal'l'cc
callsas bastalltes, pa:'a Vossa Patcrllidilllt' /l0< ("'1'1'1'\1' COIIIO qlH' 111l; pcdiltlU:, C a jtlris~liI'l;~u que Vossa Palerllidat!,: ll'1n de Sua, lab"esladc CIll cal'l,lr<\:
Bch'l1l. 15 di> VPI'I'rcirt) U" 1661.
1~1'1l JlIUl/orll ibl'im Por(,Q,pSCl'ivijn d,l ramara. 1I'1t' Of:'·II'Ii.-lfll/l.llrl rfll'l/eiro
.Teu'rI im.-Ii ra:: da !'iilva, -.11 u/loelAlvts da ·uuha. -Jll.uwd lha:, -!lcnlUrrlillu
de tarvalho,

los rom o di. I"lll"S(l Cl"f1 o exprimi-los ('001 a pennn, e 1150 qui.wrmo.i dizer.
que l'.la xCI'deu os limites Je illloleral'·1.
AIglln c: riplnrr::> tUIIlU: ellcunlrado, quo com demilsiadil lH:rimollia
culpiio 'sla desgri.lf:a Lle I eniO Macicl, o pllr c/l11 C'glJilllc olfllseiín III' la
acc.:üo a' mllilas, e gloriosa: l'1l1pr'za:, 111 Cf11e duu i.I 'onbcl;cr ('0111 () 5 U
val()r.(~ sua fiuelidade !lu sl)l"\'i~o do SHIl rei, .iii l1il cxplI!s,io tltlS Ifrancczc',
fL lia expugllilr:iíu cios Indios rulJoidl':', e por IIltilllC 1,SClld 1 eilpiliio-mór dI)
l'arlÍ, bUlir'> IIdll CIIIIl destemido illlillltl 1.1ll;; IlllllalldeZl.!s, que se ül".iWI'ÜO
illtruso 110 C;lilU rio ~ortl', c obrigillldo./ls fi i"urr:a d' armas,a de li .ian'm
a lcrra, de que nlais a amlti()o,qlte () direilo,o' i";lzi. sell\JUrcs cnl1l illjuria
grarc do rt):ip 'illJ, 'um qlle del'iii'l ser trur'lado' o' dOlllinilJ' Ju Porlll"ill ,
qll uão rerOlllwr:iào Ollll'lJ 'ImlJor, ljlll) SUII (ll;iUill sol) 'r(ln,), podclldlJ
(Iu/lc dizer-'l', 'III' as I11l1ilns 11I1'r(·t:s, qlle rel."t'IH'11 du Hni de Castollil,
i"orãl) louas alrilllr:adilS á i"urça Jo SOl! hra~o, IlO' real SCI'I'il.'o, cum ~ral!de
a.; 'rlo, c prut!I'lll'ia d sell gO\'t'rIl0, que Ilte I1lPrCC()U, alé,lI d;1 dOill~àtJ da
Capilania do Cil\lO do ~urle, 11 pnt !lle de eUfliliio-g('lli'rnl de l do o ':ila,lu,
cm qUG o (lpOllill)11 esta falai illi"clieidilrfl', qllu Illai:i a falta d ' fon;a' para
11 dufen ;1, (1'10 d" al1imo,lilc OfTiISiuIIOU; CUlll I 1I11lilo ilwr ra\';i1llGcir '1I11l6laIH~íil,dc lJ. tal' por ('111:111 Illalqllislll dlls mOl'adllrcs TI ,lo'· I 'r tllllado pnra
a i"aIJricll,e reedili{'ill;iiod )' 1l1111'OS da tidada, Não prclend 'IIIOS 'om islO de'I'ldpar a 3rand., inilt;~ào I'm qu' u p()z o sell l11e'1110 dwneordo: porqllanto,
ailldu que lIãu til'e' e i"un:as,\Iara tli:putur cm ralllpilllba raw,a 'J1lraJ" tio'
l\1i. 1'0, T !lO I'.\! UE ,\:XTO. '10 \"IEIII. '
tanoel nilll'iro Porto, esc1h'50 da camanl dcst;, cidad,~ d.' Ucll'l11. r. p:tania-Illlir do
r.r;i 1-1',.r;í. cLr:, Cerliliw, c dou fé, que 'II flli l'!l1l1 o prtJl:uradur du cUlIs,'lillI ;\l'1I10c!
J\raz, ao colll'fiio (\c :~,luLll 1\11''(0111111'1' da Clllllpanilia Ul' Jt'SW, p'Jr 1lI,IIlllado 'los oUida,'s
da call1,lra, '1111' sl'rl"';n l',l<~ PI','sl'nl': annu, c nu di~" culll';.:i " ou c"n 1""11(1), alll'l's"lllci
ao milito Tt':I, I'a;ln~ l iSÍl:IIllll' W'rill das missõl's !l"slc estado, I\ntollio Vieira. u papel
utruz cscripln, "ilSSi!:i",lflo pl'los dilos of1it:wes<ia cam:lr,l, CUIII as razÕ.'s Clllllid'lS IIcllc,
l' o dilo Padr.: \'i,ilador f) lell de lJI'rúo arl l'orbltl/J, cnl minlla prf's liça, "(lo dilo pro(,lIradur; e d,:p<lis de lido rt'sp"lllkll, '111I: II,i., lilllla '1I1U dizer mais, qlll~ o '1m: Lilllla
dilo, e que o 1I11'S'"" diri,\ SClllprc i c '1111' 110 qlle local'a Íl jlfrisdi '(5,) 1"1'.11, qu" s,' a
tillll'I, 011 IIdll_ a SI"I Il~mpo o diria; e 1.111111"111, 'III" s.. hr' os rl's~ill"S, qlle se f,11. 'Il)
pari! olllra part", recorresscm i! fI'h'llI ciir"Clllll'1I c IUCIIO'; C (11"' I\"t II1alcri" dajllrisdic.;511 1I~lIlporal, SI: os dilO, ofii;I'":i da c.lIna:'a tllc"r.1Il !1"t1.'r, para 11,'0 pt'l':;lIl1lar,
(l"C <:111' Ih',) .tin.'.e <ii!' i, a ";)I.flO dis; I, 1',1',a o l"I'it:ri lo 11:1 y"rd,llle li ·IQ juram,'n lo do
mell car"o, "11\ fl' dc 'I III' P;I>5,'i a prt'S"IJ:l: Cl'r. ill:io por mim assi~II,"la,
llclem, L:apililnia do í'M'i. L) d,: Ft'lcrt'iro de t 'UL-Jlllllod Uiúrüo Porlo,
MQTIYOS QUE

m·:!; o l'

\f}1\:l A);

r,,'1U "lIilll.\

I' \1\.\ .\ l'ERTCllilAf.':\O

DOS

I'OTO~,

nCSL,l rrspl'lsla, l' pror:cdillH'lIl'ls dn I'adr,' AI!IDlli;) \'i,'ira,se colll': llii Ilrr aLI; arpl"'I,'
lpOlpo ii jllrisdicriill, 1'(11I1 'I"" dl'spo Íl'alll\:1I11' o!Jnlla. pnrfjll\J ii lé-Ia ii apr,'sClllúra S"1I1
"m'lIor l"\'p,lru; tio 'i"" I,nul)l:," :;,0 dCle iuf,'r;r, 'I"" a 01'111'111, 'IUI' 1i!:;1 copiada 11I',le
1i11'lIl1lrial COIl1 fi III' sallÍo c1;, CUII', ii surdIU!! 111'lIa <:1)111 llIais z"lo dos SI'IIS iIIl"I"I'sscs parti 'ltlal"O"', do '1'11' dos d., hl'lll pllblico; 11111"11'11'. ord,'n,'IIl[Il-IIll' 11"11" a
,H,.;.: 'swd,', 'III<' III',. ÇOIl"I'Iio-I', 'III" paril '·X('cII,,,·I,I" "pn'SI'IIIi1r-~",!l1I a .<lIa (6riil,
Ohi'JII p'lu c,,"I"ill"l", 11IIis ;lÍ II doi , '(';':.IIII[O.(I,,1'1l' ii IllallÍf"slil:se, ,e IlollV'~ (Ollllillll,'
hCIII;;il ' , Illlit::. Ijilllllu,~e ('III 'I"l' U 1'.1Lllc '\II':r~ l'el"lHIII(lt-s lilllllJclll Jesuil." c lii:-po
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mtnllgos, podia comli!do, v;:lcr-sc da superior \'t1I1tngem dos maIos. por
ser enuor do pniz. e os soldados dnqllella praça, e o' rlldios.mllilll prdlicos nns embosel1Jas, rom qlle podia pouco n pouco consllmir os ]jullalldczes ignornnlc~, por onliio do lorrcllo, e CJlle nào pnderiiio sllbsi til' nafJuella c:iJade fül1ill1do-llie tiS [rllelos da lnrril, rrel'isamcnle neCc: :1I'itlS
]lilra o forne('irn:'nlo das SIJilS lropns. Mns a falln ele ln occurrolH'ia, n III ()
pude por enliio snl\'nr do perirl'tI, IlPm 11 sllbiln ill\''', ào do. inimigo: ti fcz
lembra r das grandes cxperienl'ja', que linha ndquiricio no,' maiores :lperlns
militares. N<io CIueremos porélll ciei,'ur de adrorlir:CJl1c 'ondo a memoria
de Bento Maciol bencmeritH no eSlndo, nuo merece ,I fals:l imr()si~iio,qllr Iile
põen:J, de que a causa de Illl1 liio grande inforlllnio,f(ira u falll1 d .oldnrlns.
que lillba a prnça,pelos t.razer espalbadlJs pelas sua, conr nienc'ias I: rliculares,llo serliio cio Parei, e na sua Capitauia do Cabo do Norte; pni
ll~mos ii mlio um êlsscnln verídico, pelo qual consl,l,que os svldad s, 'l"e
tinlla por fóra,uão P:lssDvfio de quinz , signal de <{IIC a lJon fama dI' le
govcrnndor,só teve a infelicidade desle funesto aCl'idellte, no trmp do. u
gorerno, no qunl,rl11 circumslllllcias tfio criliell ,niio po:lia deisilr d perignr
O seu crcdito, dcveudC9-S(\ reputar
seI!' erro, por pequfJnos, que flJSSClll,
como graneles, c pelo rnorndores, ele quem c lavn malquislo, mllilu
maiorns. A mortc, POII('O dcpoi c10 seu desterro para l'crnaOllm ,o,
o ilpanhou, c lhe impediu o não senlir por mllis tcmpo, a sua Jas-

°

gra~:J.

do .lnpiío, llie nlcn nçarin on mr~ma Ja,;r~ladr.a.i IIrisrlir:<'fio i:lril'penelcn te elos ~OI"'I'na
c capiUirs-gPIII'racs tio i\iilr,!nliiio, qlll~ IllIdoslllllI'ntl: prrl. ndi:l, COIl1ll ~;l' lio rla~
carlas. (JlIP. rscrcvia ao mrml/) I;ispo. sl'~lIrando-llir, qlle SI' a COlIlJlIInliia naqlll'llt'
estado do i\Iarnnlião tirosse IInidas lIS jll1'isrlicçlies do tcmporal, e espiritual, scrião senliorcs do dilO estado,
d()f'('~,

i'i,~o PÔD:5 SOCJ:':G,i,-LllS o G,OYEn,ADOn n.

l'anno

fiE )IEI,l.O.

E porqlle rsta, cnl'tn~ fOl'iio apallhada~ n"ste r ino, e rrlllellida li r:dilllc do ;\1 Iranhfio. se nllel'OlI com I'lIas o PO\ O ri" ~orll', qlll' o lião púdr. socl'~al' n !(lll'rrlladllr Il,
]'ec!l'o de JUt'1I0, o qllat I'rlld()-~l! nnJiclo, para tl,'saro~al'-sc da ~rillldt' I1Irlallcolla cm
(JII'; se achal'a, eSCI'l:vclI ao I'adn: 1\lt10nio \'iI'il'a a cal'LD, cuja cópia é a ,C(;Uillll: :
c; \IJ,T,~ Q

P.SCIIEYZIJ

o GOl'lln;;ADOII

AO pÁont:l

,Ui1'o,'Zo

HEm,\,.

Ali! mrll allli~o, c srnhol' l'adrr Antonio \'ieira! não sl'i o qllr posso diz,,1' prlu rl"'
amo a Companhia, pois I'slou sell1 jllizo, Sl'm força'; IepOrlO'IJll: ao silencio, l: t:UI1I
isso lIi:,:o IlIdo.
,I;, Vossa l'aiel'nidMle Il'rii no ir,ia das carln~. qu~ se, publicill'ão, que l'i('I'ITo do I'l'ino
(' "os,a I'al,rnidade I'SC'!'lj" ao l1ispo do Japiío 110 nallo do ~;lllll)~ qlH' SI' IlIlllfl'fiO,
cnm (I~ qmlrs SI' I'sl';;ncl,diHlIl n JlOIO ~I'l'alnl('lIt(' ('111 ~;'and" ('XI:I'SSO, ha\'endo (I la1l1be 111 frito nllll's rli:so por l'all~a (\:I [(1I71'la, qlw de 1:'1 \'('io, e COIII iI prisão du prinripal
r.llpnllha, c IlIdll qllasi a 11111 1"IllPO, as riu'las por toda e~la riclach-, :t'~IIIUI:l 1ll1' <lis:<:rJo; quc (;('1'111 "lê hontrlJl rlllCII<lia ril"l'ão 1'1'1I1('llioas ilO pl'O\ illrial do Carmo, lião
:"lId, il~:inl IlI~S a 11111 ~"cl1lar, como l11e aOirrn;íliín. ))'11'('1111\ dl::la [;'I'lIl<', t'lr" r]l:\'
lião s<'i SI' cslií d. 011 SI' allda por Iii; 1'0111 rllas :l' j 11 II l,i riill llll ralllara, I' r1izl'1II ,r a'5Clll.íra, qlle s.' rliamassl'ill lIS prillripnl" rias nldl'a', para I r l'l'l II (I.- qlll'1I1 . I' IPII'i);l' \ ,lO,
ESlando elll camara o~ olUd,II'S, I icrfill-IJlC dilcr, IJUC ~c f.Jlldl'í1 IHl5 rl'!igil)~u~ cI.1
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no QLiE omürüo os piml' 'CUEZES N.\ r.1;;~TA ·r..\'ÇÃO no ~IARA:::'inÃo DO
lJúS lluLLnDEZES, A.:DIADOS DOS ltELlGlOSOS D.\ com>.\:'\IJl,\,

PODER

Niin se ront ntaviio os lIollnlldczes com sc verem já senhores de um paiz
nllH:iu, e uu que n víolco 'ia, e 111io () direito lbe tinha dado cxecranua
poss ; porém,po. auJo das conlríl.>uj~õe iÍ vexu~õ(', com que nil guerra
1'0 -lullliio onJinnriatrlCl t os \'CII edfrres oppriltlír aos pai 'i1110S.
àu satisfeilu (' ln ti primeira, pass1\vüo á segunda, o terceil"l violencia, o o peior
..ra, que uepoi' de lhes rouuarem ,IS fawlICltl , e as honrtls, lhes queria
lallllJclll o seu lFanni'o domínio, ou dar a l\Iorte, ou ao menos tlmca~ar
('om ii prir3r;iio da "ida. Era insoffri\'cl n jugu, em que os mais paLres
gl:llliiiu, e O mais aualisadús dis imulu\'üo! i o sofIrimcDlo nlheio,allgf)len·
Iii "à os llollallde'lCs 'aua cz mnis a~ suns ousadias, e já m()JJos recciosos do p rigo, filPnuú II gráo das afTronlas da gcntc mais humilde, querido
ljmbclII contillua-Ias nas casas d(! maior gratlua~üo. lão- e dispondo pouco
.) poucu os noimos,lIoluvelmenle irritatlos de tanlo desaforo; tlesabafllnclo
UIlS OiU outros, sobre a cau n de ellS illforlulIios; l'eclllumenclando do
segredo as queixas, que l"orrlluvão, e moslnlnuo ue ejar o mesmo, que niio
}1oJião r m diar só de Ocos esperavuo () remedia da sua quei:a, e do
mesmo Scnhor,que lhe dó se UHl lolal alliviu Da sua ultima ue gr(l~a.
Os (filO IJwi ardiüo em zelo da honra de Oco, Ião ullrajado, e olfendiJo
ua bcrclica pedluia,era o superior da Cúmpanbia deJesus,o Padre Lopo do
Companhia, c que c. fal'fio faz~nrlo jlliz do fl0l'o: nlíl Ill!r i pelQ sargenlo-mÓl' elo rsindo,
11111 c'Mcril fio para <lar fé. qu,' I'i~sclll 01]11 'fazifi , pois m,> tinl11lO dilO, que eslill'ão
fallalltlo uos religiosos da Companhia mui inrlfgnalllente, c uULras cousas; 'que sonhessl'm (IS "avi,1 pôr ('ln dOlls plíos ; ist 'ra Illeia Itora du dia. a q1ll~ l'I'spondcrão, que se
não fazia nada cOlltril os Padrcs, srniio (Illl~ ,e pl'r~lIl1lal'a l-:erUllllCnle aqn Ilcs JlI'illcipal'S, de qil 'm se qtreix; I'ão, c' que de tlldo, me I'icrão dar parLe; vierão pela maultã,
e nl' sc;:nrállIo () pl'llpriO, II qne is 10 er,l para Slla defensa.
I\nll's qol' estes prindpaes 10.SI'nI cnallludos, !i II "a eu diLo ii milita gl'llte. por ,·Cl'
qllão inc1il,(lHluO, anda riio, q lIe e,las carias l'rfio ('~crip;as a III amigo de Vo'sa PalerIlidadc, t' llfio ao rl'i, om ouLra IlllliLas razões, qllll não adllliiliiio. c ql1l' J<Xlr clluo; "ião
('lles s' não linha ourado nada til' IIOI'U. e :('rem ha Lanlo tempo feitas. e que niio hal'ia
.er ~U aqlll'lia I'ia. c: qlll: I islo 'lia i\Ja:;eslade 1J~0 ler mandado nada. sigllal era, lJlll:
lhe não furão 1\10sll'adiIS, C qlle COIll O I1ll'U ami;!o podia tlc,alJarar, que el!cs Se não
<1,','s'lnl por acllados disso; 'qllc só se Sll,a i\la~Cslil(lt: ordcna,s!' alJ.{nllla consa, podcriiio
·jll:lili"ar l) qlll' lh's parcesse "I'II o COlltrario' a qUI: lião adlflilliiio razli ,scniio. qlle
SP ha'iião dar por ac!lilLillS dilas; clllfim,fcita.; a~ pcq;:lIlla' e jnutlllllelllc jUil do poro.
~Iiziiio, que Iialião de lirar Otempolal ao.; Padres, a qlle (lU os linha persuadido, q,:c~
IS, li só o Iial'ia fuzer U l'ei, poi cllc' o l1I1!1a f('ito; c havendo j:í ai "II II. dia~, quI.! 'I: nao
f.:Ilal'a em nada, I]uãndo Icio (}II ia! Cl dizc'l'-I:H', qllf!.os Indios da alde (( S. Jo,; esla'liu IC"<lllIad05, que lillhão POSIO ul11a pulé, 'qlll: o Padre Antonio Hioeiro.era 'I cun:a
dI: Indo blO, COIl1 Olllras nluilas razGc", com I]UI: se cscalldalioára a camara, pelo qne
malldou \'.,ta ao ou riuOl' Lirar t.lCl'll~Sll.
COIl1 esta" uoras sc lOrnO'1 li IlllluLillar esll~ ptl\'o,de manriril. quc de rlol1lin~o ai \
ll'n:a-kira foj nesta citl:ule um (lia ~It, jni7.0," rendo cu i ttl 110 dumil1"-u, para $OC('~ii~·
lhes ii ra1.~I),lhl' sultei a ret[o-a, COlllo \'OSSil l,llcrlli:.ladc ,'('rá ncs,a proplhtl'. pai a caJu
c'lr, ilo ""II)(I;II'~O lia SI'~llllda-f~irll f,lzcr jllnLa ':111 minha C:lSil, e lia 1l1l',mil M"'1I1\(\a[eira, tjll:lllllJ a CUIllfH1IIlJia Clltr:l\a dc' gl\(lI'(la, llIandei, qlll' 1lITlmHl~SC IIllla, 'UIILra
f\
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LOllln (por Irl' jú piul í,lt) pl1l';\ r()rl.lI~:11 n Pad rr, tltt'l. Figllrir:l.a hUSPó11' 1ll1Nl
~:l'rllllli()~l1 m is 'iiu III~ "pl'ri'l'in;; ',I) t) l'ad \'I' Blmed,i('I'l A,"ltldei :(, . I fll' es, \'Hlld(
115 g:1';\fldl'~

dcS[{

11105,1} si\(:rill'gi()~.("1l1l"l CjIIO

orão lrilr'latlos o" S;\gTlld0511'111d11\'1I ill/unll". flu\'as plallln;; (\iI ('ilrisli1ll1lude,
ii tjlJr.m OS Ihllandozcs fa ·ililllviio O 1I~I',;tIlO, filie II IIOSSiI I~i IIrcs pl'011ilJiil',
Cl que I)S ""dres IlIes Cllsina";I(;)tdeviilf) rtigíl', GOnlQ PI)51.1~ ria ai mil', enredo
das ç;onseienl'íl1s, pela fmq,llü'l.a pl'(lpl'ia d11 IHitllrt)'l..'I, c pela Ili.tlúral illr'liH:tr:ÜO, qne lill!liíl) Ú lihel'di~dl~ de l'OnSl'il')IWia, "KI ('UIHlIlllllil';ll.:;io de tifo
pcrigow tl'il(;IO, iii!) Ifi~lldu ;I j)nlH'r o VI'~H·II(),dus 111U.'IIII' s dr)~mHs', qlle lhes
})l'atir';l\,i'ln,('nll1 [.1UI;1\\c! pn',fuizo daquclla alma. ,~Iue pplil ~11iI l'Iui idade,
nun filt;ei~ de 50 ('llgi1nilr; e ( IJI'illr era,qlllol nl l6 algulls dos l'orlnguf'ZC5
i:'H) j:'l gostando dü ml!SmQ, que c\1)\,ii1o fllgir; porljll ',()t:l> 1/ p;l!'entesco 05
r"IIS, () 11161l cxempl ',qIIC Sl~

fazia idreil;oildus, DII· ii d-epeudcnc:iil' os apul'l.:'IIt.a.ya 11lJS c;u tUDIC ,com us
Jlnllalldews.
E ~L'S, e s'JnlcllliI~1lcs molivos, c\t.l\'~O bom ii ronhl'(u'
<fesHmp3'rO, e
l:irilllde risr'~) di\qaelks c:alhulic( 5. niil) se oILvi[}du 1Il:li5, que qIl0IX;lS, e
..hllllorns do po\'o, CjllO a c:arid'll\i-l' Jus Pi}t!res 1Ioio ['lldia remediu!',
(:1m lllais qlll) os imill'lilviio iÍ I';l(,'icnl'i~, (1 \ol"ranri,l' di: \ilO Ill:::;a~lo jllgo.
1':1':1 II Pildrc LOpll do COllto "l~ agiO'ill1lil(l.o r~pirilu" n altus \I '·Il~;1l1'1enlllS. C
dl~ um (1llinlll, l~ (,o!'i1r,:llo i1V,dlildo,l'tl!'i1 il<; IllHinrns Plllprl'ZilS. D~u parle'
51\11 pl)mpíllllllJil'O da iti.él1· CjllC'" havilt dias, Il\}'nia dt\silssof'C'gat!o, solll"l~ as
lyr:\i1l1ia" que vi;) pi~du~erilllllClle, Jnornuorcs, ea%:~·lIsnl\lnu.o . Indio.:;
o p~ dc rlizer, qlll) se os IlIdios fosscm I"Pilelrll's' se ci1slic:"rjçjfJ: qll:lfldo IIi! lerçi!f'ira,l'l'li! mlJllli5 III II ii o 1'1'(\0. III'~ \'il'r~o dizl'l', qlll' q,lItl'iiill dl'ilar r('l"a os Plldn's do'
cIHHelllo; llIilnt!l'i tocM ih al"l1l~~,1' "J a1:l1011-. ~i III 'II ~illlll. 'Olll FallSlillO ,\Irlldes, l!'ralld~co Cal'doslI, 11\J.c tillrl~O ii 1'1"11 II IIIr!O.,SI'111 1111'1, sold,ljlo, a COlllp;'IlIIi;I,'t'Il' I'S~JlI'a 110 fUrle'
,(I r,IIMl qllalro, I' CS!l'.', lI"e se d,'sl1laf!illllSSI'III. qlle as não 11i1'.i~Il 11I1~};lr C:UI1l'ra os moI"lIdul','s'l'0is f)S SIISI"lllal Gil, (, cL'J.\: os P,l.llr~s lill: lll'al'~o II rt'lllcrli ..,
Salli rlllllO dl'sl'Sjll'rilllr, Coll1 qllilll"ll cri,llllls,c IOll\ri ClIlllfJ rUlH'ha a 1';'1 ill1ta dr S. .fos(o~
l' CIIIlI "II;, Illl: cill;;i; Iill.llu tp"'. ".IIi. IPill Ioda aqllella ~t:J.lIl', q'H' 11~lala i~ poria de
\'lIs,a l'alt'l"IIitladc, e \'l'lIllllli"e se 1"I'lil';lI~lI, pal'll IlIe liUkl1l at'olllpalllHlI', flli pam a
Call1ill"ll,· aum!(\ da porll:, e j;1'I-ldla me liz IlIlI 1'1"\':.:adur;: si;,:"ilift"l'i-J.lies, para qlle I'l'a ii
t:l1i1l1l;Hla da .11l~lla, C'!)III la'lli!s o'lllri!S I'a~.iil's,qlle podi" p"rs\I,,~1i1' ils pc'd'I';ls, a, ql,;Il~S
SII :" ,Ius!': ""II'lldt) qne lll',\-,; dicl'lIl1 ; solll'i-,11C elll 1,"<10 a "cllca,comu ('ra n 'ce sari~
,'\11 ta\m;r:tsiâo,
Vaia r(ipla d;·, pI'Op051;1. (pu'lialdasf'l" ':lil.Llllllale'1I1 p;daHa, a qllal s('·rfli escrel'f~lul0
Na Call1al'a,llllli! 1101'11 dq)l)is do IHeill clia. tClIdl> ludo:, IIS qlle C]stal'aIlH)S I·m jlllltll vol~dO'
rpl!' I'ri! Ill:llissimi!, "cil<';,:w'j ;'t janella d:t "a,I\lal'a; I' 1111: 101'Ilei a fazl'l' pl"l\~adQi', COI11O'
lie allll'S I) IÍI.tIIiL f"ilO <'Is cscildas della, lie' sorlé ([lIl: IlIdo cril dar'JIIU-IIIC .)~ 1'Í\'as, por
"'r .,e com 1~I'S pal'.\ITas 411il\'S Iltr. c,lbs('~ por M'rl!l1l lIecl~,;safias Hllqllulle Il'mpo os
p'>llia acollllllodar; ,: por ser I islO llfiO' ler IHlr lllilll IIlltis,. CJIIC a Cilpilllta de S. .I(l~é, clC.
si:;lIiIÍlI"I'i-lht's lI\tilllõllllcnlc, "ilril clljo I'jl"l'Íto Cllillllill'a a .11111 I'a , I: IJ-I1f\ linha f~ilo IIll1a
proposta par" ,I I'I~r(':l1l particlIl,I!'II\l:IIII: l\lll por 11m, a CJllal ('ra sú aI) "':11 ilcm, e COIISt'I"\";,~·fi(". II <fllI: 1l;IV arilllilliriio SI'Il iJu , CJu I ' II ii I ia sl'r lida iH~ poro ~111 1'0;'; altil, c 1150
hal'ia d,: lIa":r olllra (;ousa, COlll liilllos grilO', CJlIl' SI: Ilãr ('III"II,dia lIada; ao que
\'('spolllli qll' as~illl seri'a, por \'r Sé IIUS ;lllmilliúo ral.â-o, c ljllC:1 ta·rde podifio ir, pal'iY
ii uUI'ir"ll1.
1\t'l'lIillÍ-I1\" paralll'lllro. ( l'int!1I dl'sc('ndl» 1H'las CSCadilS ilhaix,o~pill'iI ClI. n, c ~odo Q
l,tiro illraz UI.: lliÍlll, 'III grilal"l'm, lhll't'tt"lItlO-IIII', Ij,I,(' Ü laftk se faria \I qlle 11\.1' Liulla
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inucionUllos já com o contagio da heresia. Trouxc-lhe ti memOTia os re·
pelidos sacrilcgios dos templos, espalhada com ignomillia as pedras do
santuario, chorando as mesmas ruas por serem caminlio de iniquidade,
sem que por ellas pisassem já os catbolicos para virem ás solemnidadcs da
igreja, e ofl1cios divinos, com medo dos hereges: selll ornalo, porque.
despojados da estola virginal,as donzellas, gemendo os saccrdotes, por nfio
poderem impedir o desacatos, com que era traclado o santuurio, por cuja
defensa parece devião arri cal' as viua , até as ofIerccel' em Sí1cri[1cio no
mesmo alIar, em que deviiio scr espilldns taolas o[eosas. Que o remedia
era sacudir o jugo, que violentumenle pudecião, restaurar a liberdade perdida, e pôr outra vez a terra nas mii(lS de sen legilimo soberano: que com
uma tão gloriosa acção se fllria a O'os, e 80 seu rei grande serviço, e se
dllriu ao muodo o mais verirlico testemulJho U" sua l1uelidude; pois nem o
juramenlo,que denlo por incompetente, faltaouo-Ihes iÍ~ condi('ões, com
que o flzerão, os obrigava; oem seu suffrimento,entre tnlltas injlJsli~a , e
crueldades, poderia já ter oulro nome, qlJe o de UOlil injuriosa cobardia.
Que elle linha a seu sobrinho Antonio Muniz Barreiros, relirado no seu
engenho (além de ser o mais o[endido elos Hollalldezes) pelo mais zeloso
no serviço de seu principe, e o mais bemquislo dos moradores do tempo',
que fôra capil50-mór daquclla cidade, que não duvidilriiio fazer, o que lhe
vissem obrar, por ser a cousa commum, e na qual se inlHressava ii desejada liberdade daquelles povos: que em preciso pussar á teITa l1rtne do
dito, cstanno-me curando, por'1ue até alli O niio tinha r<'ilo, por IPr ido pOI' torla a
praça, C descomposto, me I'ierüo dizl'r; whor,iií lá I'ão us l'ildres caminho de '-anlo
Antonio; julguc Vossa I 1I1ernidadc qual eu podia ticar, sl'llljlli7.0 não cra uada, mas
~em fOl'ças tra o qnc mais 11Ie alorn1l!ulava; o ltillltil!(J do PI)VO del'ia ser mais de seis
CI'ntas almas, e 1'11 me achava com cinco ou seis; daqui por diante, lanlo que mc tlissenlu levavão aos Padres, não me atrevo a fallal' uma só palaHa, e só os hcrcges as poderÍlõ r('latar; mas, mas, mas, elc,
Escrevo ao capitãll-lIllÍr, e c.amara, e o mesmo 1',\(;0 ao do Gurnpy, cuja cópia I'ai
COIll esta, e Iodas Icm a ser do mesmo tror. que certO scní :;rallúe ';ousa IOmarem os
conselhos, que lhe dou, ,~ para isso o faco Hill largalllente, que as im convém ncstas
ol:casiôc,s. e se houversoccgo será grandc'cousa para o meu inlento, o qualnüo declaro
por ser Isto carta.
O Ijue me parece por a~ora se faça é. como lá dizem, onde força não ha clireilo se
perele; mas quercrá dar-m'ils o Scnhor S. Jo~é, e que haja divisão, como entendo coIlwça já: lambem por IIgoril IItr~ parece convém. que por neuhum caso Vossa (Jalt~r
nidild~ c.á apJlareça, anles eslOll, que se mella uo Gurupy, e dahi se raça forte, pois
«'IUOS esses Inelios por nós. que a mai~ geute não devp de s\~r muita, pois qUI~ dessa
pal'agem sc fazcm os a I'isos com mais prcssa, assim para cá corno para o Pilr!,. I: COIll
toda a caulcla, e pre 'sa se dl-spache unIa cauõa aO t:urllpá, C.O:U CSSil ordem a l'ilulo
Martins, qu~ para isso cscrcl'O duas regras ao Padrc'Uento AlVes, t1espa 'he outra a
Vossa PaI 'l'IIidilde antes que esta chp~ue ao Pará, com os Inelios de mais segrcdo, ondc
quer qUI) acharem ii Vossa l'atcl'IIidadc ; e tudo mais disporá VOSSiI I'alel'llidad.: como
quem t('m lauto juizo. III<,S só o vir Vossa PalPrnidacle cá, \)()r nenhulll CilSO cnnvltlll,
porque estú csla l,:cnte COlllra Vossa l'all'rllidiJcl(~ da maueira, que o Padre lIicardo dClc
de escrever; e esta cilrta, foi II 'cessa riu miuilils traças Jlllra a malldar, pelas vi~:as que
11'111; e l'm rcsolu\"u me não fio tlc 'Hltrelll mais, quc do OUl'idllr·l,;cral. e aiu dil deste
COm cuulela.
:10
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Ilapncurú, e ue caminho do v!.lta das nld \'\s cnmmullicar com o maior
segredo um negoeitl tle luuta importan ia,colll U5 mai bem inten 'ionados,
e amantes do bem da putria.
Aumirado da "enerosa resolucão de seu superioi', o Padre Benediclo
Amotlei; penetrado já da grande compaixcio, com que via !Jcrigar o bem
ue (antas almas, e5candalisudo summamente das t)'fiInnia ,e acrilegos
procedimentos UllS LInllandezes; approvou a idéa, e promelleu para O
desejado fim empenhar a Deos, e a Sagrada Virgem, a cuja honra, o
desaggravo tendia principalmente um tàu importante, emuora arriscauo,
. negocio. Partia logo o Padre Lopo do Couto,a visitar a christandade da
terrl;l firme, como costumavll, e conforme a recommendacão, que lhe lillhll
deixado o bom Padre Luiz Fi"ueira; e na volta desta sua visitu,COlll o titulo
de o vCr,bll'COll a seu sobrinho Antonio Muniz, a quem no maior silencio
tia Iloite communicou só, por só Oacerto, cOllvellioncias, e meios ue uma
tiio alorilJsa acção, que elle tomava tallto é.Í sua conta; o approvando-a
AI ttllliú1lJuniz, se nuricrou a communiCilr este negocio,com os demais bons
patricios, de 'uja fidelidade tinba elle cabal conhecimento, que ajudarião
a emprezà. aillua com risco das proprias vidas. ~ada intimiciárão a um tão
grallde soldad os perigos de facção tào arriscada, e recommendando ao
Padre,o egredo, que era Ioda a alma daquelle illu tre faclo, oITereccu belr
c pessoa. para a restauração da liberdade, em abono dll fidelidade ao seu
soberilno, como depois o fez em Pernambuco o grande Joüo Nunes Vianna.
Os onicillcs dll camara, e povo, tinhão nomcado ao genro de Antonio Amuu, e:viodome dar p"rtf'. lhe si~nifiquei não cra t:u aqui nad;', lJuc podill fazcr o que o povo, e
omdap~ ria camara lhe mandavfio, e estando para ir, Iliio foi; lizerão uni cunhado de
\anoel de Carvalho, e vindo-mc lambem dar parte não foi, porque lhe respondi o
111 ~mo; i11lcntárão mandar a Francisco de Sar~es, por ter licença minha havia lJluito
tempo, a que respondi, vindo-me dar parte, que tomára ver a liccuça, foi busca-Ia,
e tanlo que a vi mclli-a na al;;ibcira, e lhe disse, que visLO o povO,e officiacs da camara
o mandal'fio. podia fazcr o que clles lhe di sesscm, e ordellas~em, pois eu não era
a'lui nada. (Assim imp dem os governadorrs, o recurso tIos IlOV()S ii cOnc). e como vio
que IIw tomára a licença lambem não foi; c só o almoxalife, quc '~Slal'a IMra ir [}IIscar
~Ins papcis. que lhe esquecerão para as suas contas. é o que vai, ao qual tcnho dilO O
que é razão, e que \'isse quc erll ministro de Sna ~Iagestade, e que na minha má/)
eslavào as suas conlas. pois havião al~nU1as duvidas nellas, e ontras mnilas raf.ões;
comtudo me não IrO de ninguem, ainda que entendo me uão abriráõ as minhas cartas.
E' grande cousa, que não ache uma pcssoa de qucm me fie ncste eslado! seja Deos
louvado, qllc assim foi servido.
Qllanlo melhor mc erll,Padre Antonio Vieira,estar ás pelomadas com o inimi~o. ou
em alguma OIlIl'a parle, que vel'-mp. ucste desamparo: Ocos me guie, c encalllinlJe
tndo como sabe cslú melhor ao seu seniço; uesta carla fallo como quem e 'tl\ em juizo,
assim qlle não sei o q lIe lhe diga; mas,. José amo de qucrer I'cstituir Outra ver., em
que ('51011 llluitO coufiado. Toda a canOa, que passar sem ordem minha, maudo ao
capilfio-mór do Paní, e Gurupy a tomcm, ,~ os pl'endão; e suppOSIO que ha muiLo que
tenho reiLo cste aviso, ao do Gurupy emendo que não, l) que agora faço.
Dizem se tem ajuraJIlrlltado Lodos. e que tem feiló lermO, que se prendrl' algum,
se rlltendcrem, que é por esta causa, de se amolinarcm.inveslirem. e de () tirarem, e
por fogo a qutlll O não fizer ~. sim; scm l'Jl1hargo di:IO lellhO ordenado ao ollvidor, que
tlrc dCl'assa; mas se dildo caso \cllha a'guru :l ntlicanL' de Lisboa, de o mandarem

11>5 Eriío communs :JS qlleixns, igllaes os sentimento", c nniyer 111 o rlesCllnlento dos moradores na vil sujeição, e lyrannico poder uos UollunileLepor isso foi fncil ao Padre, de grande re peito enlre elles, o per'uMli-lo 11
tomarasarma ,abonanclo amesmaresolução,com o parecer dc cu importante rompanlteiro o l\H.lre. modei, que Linha tomado muito ú ~\Ia conta tl
en omm ndar a Ocos este negocio, que era o mai efficaz íllt<:lItivo, que
áquelles mor'ldores movia, para abraçar e le cmpenho pelo arande conceito,
quc tinhüo da virtude, e espirito propbetico de t in igne varão.
Já o numero dos libertadores da patrin, fiei a Deos, e a seu rei, que aI)
prinr:ipio,pela demasiada cautela, era muito diminuto, movidos do zelo.
o 'on erva~ào, e defcn a di' nossa sonta fé, linha avultado t(lnlo, qllc se
conlavão já ses enla, lão unido lodo, e tão f'chado com o sc"'redu da
causa, que pretendião defender, que pare eu milaarosa a esta diflicil emprezo, no meio dos me mos inimigo, c entre as provideneias da sua mai'lr
vioilancia, unallimes todos na resoluçüo,só fallava eleger caheça, que o'
governa se, e a cujos experiencias, e valor se pudessem cOll1meller os
acertos uaquelliJ glurio a empreza. Poi facil o volarem lodos na pc~ oa. e
merecimento de Antonio Muniz Barreiros, já acostumados ao SIll\vn tio
seu governo, cá ingular prudencia da sua onducla, du tempo, que (Ôra
capitão·mór do Maranhüo, e não ob tanto us perigo, que em si envolvia
a occupaçiio. abra~,ou animoso o cargo, para mo traI', que ora tão bom
vassallo de seu rei, q'le pl'imeiro,que todos lhl:l queria sacrificar a vida Cntre
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Ottlra vez,e só lhe darpll1 a agnftda.e qne I'indo o governador n1l0 deixaráõ enlrar trps
dias,e que 11l'lIe~ se junl(lráõ lodos e lhe pedi!'clõ as ordens qne traz,e qne se não forem
boas sahiril outra vez (isto não experiml'ntou o seu snrCl's.or, Rui Vaz de ,:iqueira).
1'111 re~ohl(;1io PSlú l'sta gellte tão rebeld,', que nao pód ser mai , e o coilado do
patife ou\'lndo tudo isto,mordendo-se, e seUl poder morder; ma , mas. mas. As (artas
que Vos'a Paternidade me pscre\'pr sejão COjIl toda a call1('la, e no Aubscriplo. que
importa aO sel'l'içQ de Sua ~lagl'slade. O procurador, que fizcrão para ir ú I:õrlr.é o
Sr. Sampaio. estando agora aClualm,mte preso i perdoe ().'os a o'a Palernidade.
'J'ambcm me fizerão essa segunda pr tição ollre a caravelta do .Uachado ; eslou arreb ntando, não posso fallar com Vossa Paternidade por, er isto carla. O vigario da
matriz, dizem que diz: l\feus fregueze. ,não e taes excommllugado , vinde rczilr todos
os dias o terço, e ó por esta pala.vra o devia estar elle uma, e muitas vezes: adeus
meu Padre, que PSLOU mudo.
S. LlIiz do ~laranhão, 23 de ~Iaio de 1.66 t.-Amigo. e captil'o D. PCd1'O de Mello.
REFLF.:'lÃO SOBR~ A DITA CARTA.

Besta carta se r.olhe o despjo, que tinha o governador de dizer ao Padre Vieira, que
3 amllição do governo temporal tinha sido a causa de tanto ai voroço, por aquelle rcpl'lido -Illas- da mesma carta, e chegou a tanto a desconliança,C[lIll o dilo governador
bebeu desta occasião. que tel\do dado ao mesmo Padre· Vieira muitas firmas em branco, para com 'lias passar as ordeus. que lhe pal'ecesse, lhe foi preciso ao depois fazer
dOIS dilas firmas a rcclamação seguinte:
nECLA~rAçÃO QUt FAZ O GOvt:RNADOR, DAS FlR)IAS I!:)! BRANCO, QUE HAVIA DADO
AO PADIU; VllllllA.

D. Pedro de ~lell(J:do conselho de ua ~Ia~estade, governador. e capit~o-grneral do
eMadl) do ,\Iarilnh~u, tal: presente, qne havendo feito pleito, l~ homcnilgl'l11 ao clilo
aenhor, assilll de,la' praças, como ele obedeceI' a quac5qucI' ordens snas, e dar exc:clI-
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os riscos da mesma t1i[f1culdaue,que emprcbendia. Avisou 10(71) por carla,
e com Indll a segurança, ao que se linhão ofTerecido por restlluradore ,
ordenando-Ibes fossem pondo em cobro as suas familias, com 1Hlucllas
providencias, e caulela, que requeria um lüo imporlante negocio, pam que
no dia, e hora da noite, que lhe nssignoll, se acl1asscm lodos no engenho
de' ilal ~Iaciel, (;1 qucm lambem avi II\'a) que era o ullimo, e mais di tanlo
da boca daqnelle rio: advertindo, CIlW na viu<7cm se dividi' em em corpo
peq ueno~, paru qne iJ mulLidão os mio Iize se u. peilos ao in imigos. Aos Padres da Companhiil,recommendou tôtmbem oi corre em peln ilha na visila
t1i1ssuas ald~as, 1'1It'<.lterem mais ii miio I)S Inoios,que haviüo de ser precisos
pari! os remos, e puru os areoso .Por conla ue touos correu o encornmendar
ti Deos, e á Sa<7ruda Virgem, o bOIll succcsso duquell~ negocio; assignalandose em tiio piedos" sIJpplica" qu' muiLo tomlJva 11 eu caro"O o fervoro o, e
apostolico Padre Bcnediclo Âlllooei, que n Looos promeLLia o bom exilo da
empreza, fiado na jnsLi~a da Cilll a, e na superiores luzes do seu prophetico c~pirilll. Enlr<Íriio 100"0 a preparar-se, e ii Jarem ii exccu~üo as ordens,
que Lillbiio recebido, emquanto nflo chegava o ullimo prazo de lão gloriosa
iJc~iio, que pareci" seI' toda de Oeo ,pelo bom SllcceS30, c inviola\'cl segredo, com que se ião exp dindo, ú executando as onJens.
,luntos todos ii remo surdo, e com a for~u da enchellte dOI maré. pCO"lldo
qllasi /lO eL1~ellho de 'iLl.ll Maciel Parenle, filho ni.ltural do go\'ernador,
(lue Linha siuo du estauo, mandou o commundanle Antonio l\iuniz,uessem
ção ~o rcgimrnlo, quc SI' Ih,\ conccdcu, p~ra boa adminiSlraçiin do Governo, r por
quanto o dilo s"nllor,rom lór;,ndes vpras, 1:01110 dlrislianissim.. , dl'sejava au~m{'nUlr a
fé. propagar, e dila lar por sua,s It'l'ras (I sagrallo cl'angl\lho, pr)r meio dos Padrcs da
Companhia, lhe I'JlI'arret\al'a, qu!' IOdas as vezcs, qllc lhe fusse pedido algum ravor, c
socrorro, para c. colw.. e anxilio panl psla empn'za, e mi são, o dl!sse; e sl'nrlo em
IIIdo Ião zeloso, tOmo Ipal, a dar inleil,lI r.nmprimelllo, fiando das partes, e virtudes
do Padre Alllonio Vieira, \'isiwdor gcral, o qlle Ihc r 'PI'csenta\'a ~obrc as ald~as, c
povoaçõ 's, as-im para a ollcdicnda dlls brallCOs, como Inuios; fiado no relóilll'nto, c
encargo, q'": lhe razia Sna ~Iagesladl', c querer Ião ajustado sCt(lIir a vonlalle do dilo
senhor; partindo, e illdo o dilO Padre para o l'arÍl, dislanlC desta cidade I:l'nlO e I:Íneocnla c lanlas leguas, lhe dera qninze, 011 \illIC nl'lllas cm branco, para ohrar nas
necessidadc'" e Jliiu fallilr rm nada ao 'crl'iço real, e de D\\os; as ([lIacs reclallla tlllre
todos os millislros !II: jllstiça, c gllCI"l a. IlI'dindo restilllÍ~'iio de lodo o ohradu 1'01' ('1Ii1~,
e qlle dl'sele alJlI 'II' lempo por dianl': se lizl'r, 011 li~.I·sse, nãu s 'lido por ordem S\l1I
e,cl'ipta Ioda ele slla IClra, I' si~llal, 011 fcita pelo ("ilpil~o Carlos Corrêa ela i1\'a, s 'cretariu, e firlllill!a do sigllal vcrdutl,·iro: prolt'Slalldo ii f,l, e 1I'aldadl', qlll\ jllrou,c obs"l'\'a
ii el-rei nos'u seJlllllr, , sua coróa; .\ de 1'11\ nCllllllma cousa i11(\)1"1"1'1', n"lJl lhe So"l'
arl{lIil!.I, proposta, e cxeclllada, sl'lIdo ([ne dI) dill) ['atire lia qlll: lliio c~ccdcria ('111
cousa algllllla do serviço dc I)I'OS, e de Sua ~lflgeslade; porém, pura ([111:;' lodo n "'mpll
consle, do lJlIC se acaso suel'edcr, o ([UC lIiio f'spera. dl'sde a~ora, para cnlão c di:
cnliio, para agora declara, qllf: é venladlliro v;lssalh, tI.,rl:nSOI' do l'slild.. , e ([ue jillrJais
l:ilhio cm pensal11clIlo l'Olllrario á obrui"nda, e Icaldlldc jllrada, lomando a lodo>,
prpsenll's, e ausenles, d qllC'rn a noticia vi r, por leSIPI1lUlllliIs; IlI'r1indo, ([111\ I:sla reclamaçãO, (' ralilicaçiio III,: sejiilJ passadas por I:crtid:io; pois llldo r1~ por ;dll/'iu 1\
)I"lItro e "al{o ,'I)) qual([uer modo de illlp!'dinll'lIlo, dircilo, creuça e v I'llade; e dl'sla
jirm", e da rio seu slg-lIal se 1111' <Iar;í ccnid<io.
k:UI ti. Luiz do Jlaraullilo a~;j de Juulw de 1661.-D. /'cclro de M etlo.
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157 ue repente no de tacamcnto elos Hollandews, (lue alli e aclia\'iío. n50
dando 11 ninguem quarlel, emquanlo elle se reculhia ao seu engenho, um
pouco mllis abaixo desle nllill1\l, cm cujo porto, pariu uma luz na parte.
que lhes fizes e milis seguro o seu desembarque. Foi lliu bem executada
esta ordem, qLw primeiro experimcntárão os llollandezes, os golpes, que
senti sem os nossos soldados; cnconlrando no seu mesmo descuido a
morte, da qual ncm um ú e apou, como merecido castigo das muitas
in olencias, que linhiio commelli,do naquclle rio: contentes, e sali feitos
com o bom sueco '() da primeira empreza, buscúnio a r 'mo miudo o engonho do seu commandanle, qlle ('llid:ld050 os espprava no porto, aonde
ardia aquellu IllZ, qlle de longe t1ivisilr50 no escoro rIa noite, e era a
mesma senha por onde agora se glliaviio para bl!. carem o lugar, aonde
10"'0 enconlrárill) o luniz, que com o maior silencio os foi guiando para o
quartel do Hollandczcs, qll ainda as im preseotiriio o rumor da "'enle,
e receiando maior for~a, segnrárão as portas, e se fizeriio I'l1fles:.la ua
mesma pra~a de arma:.; mas como nào puderiio ser oITentlidos do ferro
dos nossos re'(auraLiores, mandou o commandllnte Iêln~ar foero no quartel.
que,como era coberto de palha de pimlobn,nrdcll logo, em resi tencill; e
ú que não morl'êriio queimarlos pcla \lil perl1dia, ctlcOnlrúrüo nas 00 SU5
espadas o mere ido premio de seu nllrevimellto,
Jul"'ou o conllllandanle pedia prompta, c semelhante execução a inlerpresa dos mai engenhos; c nào ob tanle a obslil\a~iio das suas guarni~ões,
l

Com a noticia, CJue teve o Patlre ieil' tle5ta r~dnmação, c dos aviJos. que pela
l'efcl'iCla cana III fez 0.lJov1'rnador, se deliberou, para colloueslar os exce. sos, com
qu~ havia perturbado O soc"~o daquelles povos, a fazer um prOle'IO ao senadu da camara <.lo Grão-Par;'I,pl'lo mudo que se segue:
!'ROTESTO Q E FEZ

o PADRE

VIEIRA Á CA)[,\RA DO PARÁ.

o Padre Antonio Vieira, da Companhia de Jesus, supHior, e visitador geral dos
r ligio os da Ill~Snlil Companhia neste p.slac!o, com LOue.s os poderes do Ilevm. Padre
geral, representa aos ~rs. V,~rraclol'l's, .iuizrs, e mais omciaes ela camara drsla cidade
dl~ 1;I~lém,C.lpiLal1ia-mÓr do Paní, que indo ela dila ciclad , para o Maranhflo. na passagem da J:lahill do Cunl~ euconLrOl1 uma canOa, cm lJUI~ viuha o almoxarile DOl11in:;<ls
]o'iall1o, o qual lhe l~nLre:,:ou um masso dl~ cartas cio govl'l'Ilildor do eslildo D. Pedro de
1I1ello, cm que o ilvisara que na dila cidacle do ~larallhiio se tinha a mOlinaclo (l poro,
COnlra os I'eligiosos da Compauhia de Jesus, qne lem a sen cargo aquellas chrislandades, e os linllflo '~x[lnlsaclo c: seu collC'gio, olJriplIldo violentamenle ao snperior dellc.
Padre Hicardo Carcce, a qne de. j'lissc em camara da adminislração dos Inuios das
aldeas do estado, que SlIiI \Iilgeslatlr. lhe t~1I1 ellcilrl'l'garfn pOl' slIas leis, e re({iOlenIO;
nuo sendo bastallll: a rcpr illlir os motills do poro ii pl'l'semçil do dilO gOl'el'llador. nos
quaes motins fidio 1'011 IiII ua IIdll ilCt II ii IIIlt'n II' aj II rillllcnliluos,conlra a obediencia das leis.
e minislros dll S, JU:I",'slade prl'SI'nlC's,e fll\lII'US,CIlI nma conhedda.p. formada rebelliiio.
como IlldoclJnslil da cilrla inclusa Ilalelra,e si~nal elo dilo gOV(~rOiHlllr,o qpnl C)ll1ro im,
para qne nestas Cilpilitllias se i1lalhilsse lfio pl'l'lIicioso excmplo, 111I! mandou lia nlf'5ma
cilnôa a côpia da Cilrla, qlle e's':r~\'t: aos capiuic's-môrC's, l' canHlras das dila' Capitanias,
Iple é a qne jUllLillIlôlllle Sll oll·,'rp.ce da Il'lra do. ecrelario do dilO ~t I','rno. juslilicatla
pela Slla, c (11'111 S"1I si~nill: CII 'OmlltC'lIdalldn-llll', COIllO da ml'sma Cilrla CIIIlSIiI, '1nP.
Üzesse acudir illllccipauallll'lIlc ao l'a r.í , e Guru[lá, para qlll',cslaudo plcvellidas a' (lCS'
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tonos acabárão á espada, exceplo nlgllns, a C/urm ti ompaixão uo sarg-entomór Antonio Teixeira de Mello con 'cueu a vida, por estarem no seu rnesnlO
enaenho, que era o primeiro passllda a boca do rio, e (ai aaora o ullimo
para o estrago dos inimi!?Os; porque,deixando-os prisioneiros au cuidado
de um morador do mesmo rio, este, passado algum lempo, preoccnpado
do entranhavel adio, que linha a e ta naçiio, e de algulJs <Iggravo • que
tinha recebido delles, os mandou malar pelos seus e cravos, Barbaridad ,
que devendo ser castigada, foi só por cnliio reprebenclida, Tão rilico
(-)slavão alli os tempos, que era preciso dissimular desobediencia , e disfarçar semeihanles ty rannias.
Já não restava mais na terra firme ás armas vicloriosas dos Portuguezes que a mi:tior de todas as facgões, que havia de ~er a pedra de lOqlle do seu valor, alvo da sua constanr,ia, e a melhor prova da sua premu(lilaon resolu"ão. Era esta a tomada do forle do Calvaria no me mo Rio
Jtapucurú. que tinha de guarnição setenta aluados e colhidos, e oito p ÇIlS
de boa artilharia, e mais apre tos, e mllni~ões de guerra, e boca. Já e ia
<lproximando o quarto de alva, e querendo-se aprovei lar do fervor dos
seus confldentes, mandou o commllnc\ante Anlonio I\Iuniz, que com ()
maior silencio se Djudassem da vasante, e om os remos em punho, e ii
surdina fossem bus ando o forte, parte Das canOu , e purte por terra,j ar
caminhos, em que eriio pralico , por estar já o seu pequeno batallliio
mais augmenlado de gente, que tinbão armado com as me mas armus dos
soas do gOVH110 das ditas praças melhol rdenassem todo o nece;;~ario á quietação
dellas; e que elle Padre Antonio Vieira se fizesse forte lIO GllrUpl', c <.lispuze,se ludo o
mais como julgasse conveniente.
E porquanlo o capitão-mór do Gurllpy João de LIerrera de Alfonseca, e acamara
(laquella villa, recebendo o dito aviso, I' carl;l da camara do ~Iaranhão, em quI' lhe
lledia cHta ajuda de cus lO, não só eSll'ilnhúrüo os procedimentos, c excessos do dito
povo,como verdadeiros chrislãos, e va~sallos de Sua l\lagl:slildc; ma of1'l:reccrão ludos
'lias pessoas, e fazenda, com as 1Ia vidas cm de~'n a da igreja, e leis do dito senhor;
ficando a dila villa. e Capitania do Gurupy cm toda a quielação, e eguralll;a; e tendo
o dilO capitão-mór mandado lomar o passo a qualqurr ,I\'iso, que vies r. do i\laranhüo
COID algumas canoas, e solllados,conforme a' ordens do governador c ell' Padre AnloJlio Vieira se partio logo cm compouhia das dilos cauoas, que lhe derão 'co\la até
entrar nesta Capilania, para nella fa7.er conslar a VIllS. o referido,e lhes requerer 11\
nome seu e de todos os religiosos (\('sLa~ missõ '~, lião só a observancia e obediencia das
leis de Sua II1agestade, paz, quietação, e t:redilo da republica; ponlue esta é a obrigacão e omcio de Vms., CJIl10 lão fieis I'assallos c mini 'lros do mesmo sl'n1l0r, IÚO zell)sos
dos respeitos, que se devem ás suas reaes ordens; e que Vm'. cousidercm nas ditas
leis c ordens; e que o principal fim e intento dellas, t:omo ua Mageslade declara na~
mesmas leis, é a pi égação, e propagação da fé enlre os (Jenlios,conv(,l'l('nclo-os a lia;
e a obrigação e descargo da propria t:ollsticncia rc"I, por ser o lilulo com que, ua
IHageslade possue eslas conquislas e as demais, para o qlIal fi 111 manda e sllslcn ta uellas
os missionari~s (mas não vemus quc tlesemplllll1em' le 7.(do de Sua la . . cslade;, encarregando o favor e amparo das missões a seus goverlladores e mais millistros, COII\
o encarecimelllí), qlle se vê em s('us !'egilllenlos, sendo 'ste ponto o mais rCcúlllm 'uIlaclo e repelido nelles,e de que com a maior sel'eridade promelle Uól IIlage, tadc tomar
conla, (agora esperamos que a lome mui cxat:la, por serviço tle Ocos, e seu).
E no caso em que esla republica (o que dc nenhum modo se pr~suU1e) mostrasse

-

11H) -

ycnci(los. Cheg{trüo uns, e outros ao forte .mtes de amanhecer, com Ião
boa forLuna, que jú as auanJas avançadas liohão aprisionado uma
selll.inella inimiga, qtte os "'uiou para rleLraz de um granrle penedo, ti maneira de monte, a quem ficou o nome do Penedo da Paciencia, pela CJue
os nos os alli tiverão, úsperando que amanhecesse. Fizerão alto até e
abri rem as parLas do forte, pelas quaes esperavão lomar por interpreza
llquella maior força elos inimigos.
Raiou o dia, e ao toque de uma trombeta se abria a porta, e sabirão
alalln. lIol1andezes a descobrir a campanha, mais por costume, que com
o devido, c militar accordo : porque a pouca distancia se recolbêrão, sem
ao mcno olharem para a parle do penedo, aonue se occulLavão os nosso
favorecidos daquellcs malas. Mandou logo Antonio Muniz marchas em
lodos no seu alcance com passos tão calados, embora mais apres adas.
que l1ilo só o não presenlirão, os que se recolhião,de doscobrirem o caminho, senão que até II senLinella quese achava na "'uarila (o que seallrilJuio a mila!!re de o sa enhorll) nlio deu fé uos nossos, que muilo a seu
salvo cntrárão no forle com golpes tlio apressados, que apezar de muilns
vidas, dispcrlou o rc:;;lo da aUUl'I1ição, e vendo-se lão repenLinall1enle
:Icommetlitlos, Lomado já o corpo <.la guarda, apenas li verão animo para
se lanç,arem ao rio; querendo anles morrer nas suas aguas que ao fio das
nosc;as o pudas, cm quejá tinha acahado a maior parte do companheiros;
porque,de tão grande numero, que se achava não só naquelle forte, mas
favoreccr de algnma . orte os Illovimcntos rio Maranhão, ou não fizcs~e todas as delllon~
strações contraria. a ('lIes, nccessada ao rcparo dos damnos, e abalo quc póde cau al'
entre os [ndio a fama. c publicaçilo daquclle cxccssos; ficará o dito fim e os intentos
de. na lagcstedc totallllCl1le frl1strados, c todos o outros bens. c utilidad ,que delle
se segucm, assim (I igreja como ao eSlado, de baratados, e pcrdidos; porquc no distrieLO destas Capitanias, c por scus rios, e terra dentro, cstá todo o peso das nações de
GClltios, tanto livrcs, como al'assallados, ou inclinados a o screm (mcnos agora pelo
aspl'r!s. imo !racto qne lhe dilo os missionarios) as quaes, todas ao presentr, pela com~
mllnicacão dos missionados e pcla fama da noras lei de Sna nla~rstade, 'e ac'liío na
maior disposição, que nunca livcrão para a quicta c pcrpetua su.iei~ão,quc della se
deseja, crescendo cada dia nova' alma á igreja, c nOl'os vassallos ii coróa ; e é CHtO,
qu com qualquer mudança ou accno de alteração do c tado presente das cousas, fica
Iudo não só perdido, mas ainda dcscsperado e impossibilitado pari! o adiante. con idcrada a multidão, a qualidadc, a disposição natural das dilas nações,e a fama e condições com quc se reduzirão c vão redllzindo, de que se fal'~1 aqui bl'evr relação a
Vms., para qlll', "isto o cSlado em qlle cada lima das nações SI' acha, se jull;ue, e se
pondere melhor o que dellas se póde c'perar, ou tl'mer, assim em rnina da fé, como
em damno do rstado.
Prcscntcs são a InS. os !:randes damnos,qne nc ta C2pi!anias lizerão,de "inte anllos
a esta parte, as Ilações dos Nlui ngaibas,tão vizinhas, e tão inimigas' qllanto mais peli{(osa seria ainda, para todo Oestado, a IIniilo dcstas naçõe com os 1I0llandczes. como
IUS. man( Ílrão I'epresenlar lilo cfikilzmenle ao governador D. pedro de nlello, de qlle
\,('sullon trilctar-se da paz não espcrada, que Dcos quiz se concluisse e a. entasse lia
fórma em qnt< hoje estii.
Tt'lIl-se jii sahido para cima do rios nove aldêas em cnIJ1priml'IIto do que Ihc proIlletll'rão; r(',idclll IIl'lIa o Padrc ~Iall/l 'I 'unes e /I Padr .!oilo ;\Ial'ia, pl's. oas cle lan~
los Wlrlltos, I'il'ludes I: prllclencia, que é UCCCSSilria, para aber grangcar aqucllc Gcutio
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tambem dispersos pelo rio. em mais, 011 menos gros50s deslacamenlos.
conforme as for~ns uas engenho. que mUlliciaviin, /lem um só escapou
com vida, para que nfio faltasse cirr.urnslancia, que conduzi se aos nossos
comblllenles'ao templo ua fama no carro ue eu maior lriurnpho.
Venridos cm uma só noite,a milnares da Proviucn ia Divina,tantos, e
lào poderoso inimigos, limpo já delles todo aquelle rio que linha sido o
thenlro da suns violl"ncias, oruenoll o cnpit~o-ll1ór, que com o mesmo
mililill' ardo}' busca sem u Ilbn u) l\Iarllullào '\ eonlinllilr a guerra tão justa,
como felizmenle principiada, receialldo Io se a demora acausa de se saber
primeiro, qlIe a sua cbegada, li total derrola Jus gllal'Lli~ões Hollandeza,.
como na verdade succedeu: porque um mesti~:o, qlle CSCllpOU a nado do
conl1iclo, levou Ú I".ll'laleza da c:idade 11 lri le nOVi! daquella falaI derrota:
e o mesmo aviso, que servia nll cidade ú mé1ior vigililUcia dos inimigos,
.,enio lllmbem ue lião menos t,aulclilao r'ccio dos moradores, que venturosamente ~r. puzcrão cm cobro, e com a cbe"nda do apilão-mór se
aO'gr~gárào lilmbcm á SUIIS tropas' e amo a cOI1I'cniencia propria era
por ellliio o maior inccnliYo para <J imila~iiu, mllilos dos que eslavuo por
fóra dispersos, seguirüo promplos o seu exemplo.
Jálliais engrossado o nosso Cllmpo, poslou o command<Jnte o seu arraial
enlre a lbncangél, e Garaú,junlo do silio, li que chamão 'l'ayõçuCoflr1llirn.
Aqui junláriio o Padres os Indios, que purlerihJ Lirar das ald~us, e
para o mesmo lugar corrêrão lambem algun rorlugllezes com as SUlIS
c tirar-llie todas as descouliilnçils r:o Icmpo passado, as quacs uno lia duvltla, que ai'·
ruinno • accrescenl~o Il1UilO tOm qualquer lIIudauça lJlI'~ haja ua uhscrvancia da. leis e
condições que IlIe rorilo juradas, e promellidas elu nOllle de Sua ~Ia;.:eslade (não SOIllOS
nós os qoe lhe ralti'IllOS a lias), c de qlle se Illillldalilü os papeis authcntico' ao dilO
sl'nllor, no çaso (o quI' Ueos nãu perlllilla) clue e,1a geule se tlJl'Ile a Illelter nos maIos
I' faz 'r.. nos t:uerra, iJem se \c quanlo lIIab se de\e tl'llIl'r at:0ra os damnos, que de
anles se It'rni50, e quüo perdidas licarião as esperanças de se I' 'cullcilial'l'\D jámais por
nelllluma "ia.
Os llldios ela serra rle IlIiapaba lambem é nolorio, qne ill1pona a slIa amizade e su,iriç;j.), para a conse1'\',lçnO da fUrlaleza do Cearií, principa!ulI'nle c'm tempo, que os
1l0llilndl'zl'S (COllllJU(~llIli\'erãll 1«0 cumprido traclO) It~Ol guerras apregoadas com 1'01'Ill"al, por ucciJsi«o elas quaes l;uelTas. fazl'ndo cuu,e.11O no l\laraullJo o govel'llador O.
] etlru d..: 1\11'110, IIw foi I'espuudido por ludos os cal:oi da Illaiur I'xpcricnda, que sÓ
lelldo por si os Ilollandezes os Indios do C.~ari.Í, po:lcria ii l'iJlllpaulla daquella r,idade
s('r collCfliÍslada, em que consislc todiJ a sua defl:II sa : assistt'1l1 com os lndios o Padre
Pedro Pedrosa, e Gonçalo de Velas. que jllrúrüo I'nl mãos elo Padrc Antonio Vi 'ira
"ilssallagem a Sua ~lalóeslade debaixo rtas clilas Jci~, que lhe forüo moslrada e lidas:
a passagem ele Pel'llamuuco, pur (',le lIIeio dcsellllll'ditla; o mar sc'guro,e o commercio
eorrI'UI(>; r ludo isto se perdei ii fllllando-sl~ aos dilos Indius com o promcttielo; ICIllurandu a Vms. que lia alguns cnlrc elh~s, que ,aUI'rn ler as ditas leis, c enlendê·la~
como nós, (agor;llIüo qucrem os piJdres que saibãu lê!' porque uão \'cjão os avisos que
fazem uns aos oUlros).
. .
,
Os 'J'lIpinalllbás, nação de qucnl os (;onqnistaclorrs r\o:sse c:lüdo lizerão sempre tanlo
casn,ful'iio Irazidos do scrlÜO pdo t 'mire Francisco \'l'lIosn,,~ IleJloi~ pc'lo Padre Mauoel Nune,c ~ão os trll~lhores compauheiro. ,ljuc lcm ('sla tOnquisla,paril dominaI' com ellrs as
UUlras lIações,pcla fama de ridorosos, qlle Il'm "llIre 1'lIas; ao presente Iractamos s6 de
desceI' aos Cjue ainda Ijciírão /lO l\io elo,; Tocautin~,' de descobrir UIUo CUilssú,elll qUI:

161 -.

levaJ\)s, ou do leIo do bem da potria, ou c10 tlmor da liberdl\{lc,
c1uerendo antes morrer na campanua,como soIJaJos,que:á fur~a do castigo
hollanrlez, como cobardes; porque, tanto que o general teve aviso do
estrago dos seus.no Rio Itl1pucuru, represou logo os mnradores,que ainda
se achaviio descuidadoll, maod,l[ldo justi~ar a un:;, e ettorminnr a outros.
com o pretexto, de que eriio espia, que fomenta vão, á que elle chamava
l'ebelliiio, mandando recolherú praçn,toda a sua infilotaria,com os vivere.
que pOde njuntar, para a sub istencin dos "ens solllndos.
Não eslava ne te tempo ocioso Antonio ;\[uniz Barreiros, porqne traclava de levantllr no llrroiúl, lllguns reparos para a defen a: supprindo com
II arte, a falt·u de for~,a , e fazendo o lugar mais der'lIsavel li qualquer
ataque eles inimin-os. Mettidas Iltlquelle recinto ás filmilias uo: Portllguezes, e mais pessoas, que 11iio pudi50 servir ao mencio dil gllerril, fez
() capitão-mór mostra geral da sua gente, que apcllns excedia o numero
de duzentos combatentes, entrando alguns Illlliús de <Yllerra, II melllorcs
frecheiros, c os mais utci para a clllbo cauas, que nu situação Jo paiz,
em o melhor muL10 de pelejar com 'Os Uollandezes, superiore em for~lIs.
que era preciso enrraquecer, com algum estratagema milililr. Dividia em
dous corpos) o gr'O 50 ua sua infant/ll'in; com um, ficou gUllrrlecendo ()
arraial" e o outro,eutregou a IHn cobo Ja sua maior cOllfiJencin, de di tincLo
valor) e cxpcriell ia dll auerm, para que laia se a l~ Impanhll, e impedi~se
Ioda a communicação da praça, com as fazenda d'l ilbll, d'unde recc!.lião

1'3milia~,

e~l[, torla estn nação, que é milito porll'rnsa, e sed de g'rande utilidillle pal'a o rslarfo;
eseos(k~cobrhlores, ~lIe cr.'ãlJ para parlir leran'lII noras d,' 1t'lPIl1 qllcbrado a~ ("is,
com que forao dc.~cidos 'Os primeiros, julguem Vms, os eH' itos) qlle Csla llllldanç;,
obrar~' 1I0S anim s 'do.~ que eslão no maiO, e ainda dos 1(11(\ vil'cm rUIl':: uós, por ~el'

gente entre todas de lIIenos discursu, e de mais h<lrutll'as 1e,ohl'l;ões.
Os l'uglli\:lIal'as, descidos ha pouco tempo I)c-Io I'aúrl: lauoel ·unrs. e pr'o Pa(lrr
l'homé flibeiro, \',tão juntos C \jUil'tOS COIII O Pilltre Francisco <Ia \'ri~a, ~ II Padrl'
Pcdro MorJlciro,qllc os ii' 'iSICIII e \'i~iãll: VIm. conlJec~lll,ql1ão importanle é ('~'a naç:ill
O vir fóra de suas lel'l'as,e quiill fadl U'Ill Ocaminlto para (~lIus\ \I qual tomál fio Illilt:"ados dos parcules, qll lhe foriio C;'13Iiros lia ((1I1'I'I'a passada; vierão lodns dl'haixo dns
me. mas cOlldiçücs e prumrssa, 11.: se lhe ~lIardal'elll as leis de 'u:! ~lal;'l'swdl', \'. e a.
virem qi1elJradas, qnem I)S llil di) ler IllJu? e l1"e cOlllél dar;\ ii Deos. \l~ lan.ll> ;l1n\<l'
baptb'tlúas, quclll fól' can ii dCSI~S damllll-, on qncm O' nJIl illlpeclir '/ ((\J.u nós, \lI:\:
tractamo os lndio' mclhor. que os missiollaril1s.)
O que se tcm dilO dos l'U!;lIi~ual'ils. se enlt'lIdc Ialllltl'm do' Catingas; e com 1TI1litll
maior raziio, porque eslão adlllil dos 'l'ocalllill., nã1l;ó lwrlo dns suas 1\"'I'aS,
qlla,[
dentro deI/a.: Os /:locas, nO\illllellle cil'sdclos pC!lIl';l(lre ~lll'ildur úu VUIlI'I com e.,lan'fIl
UlIla só jornadoil distantes úesla ddadr, elll d\lll~ dias, SI' podcm passar i1s suas lel'l'1s,
como j;\ o I1zeriio al~ull-;, ó COIIl 1111I I'Il1nOl',Cjlltl se espallloll ('III cel'ia cilnõa,de lI"" (I,
Padres cio \ltlranltiio It,ll'ião descI' lançados das alMas dos lndios; ed 'pois dll>e pllhlical' a vel'(ialte do cuso,se nesta rcplliJlil'a se I"io fizerem dl'lI1onslrDções lI1uito contrarias
a cite, qucllI ler;! llIão no I'l:slo d,\; Il')cas I: nos '1hl'l'n<railms, qtle vivelll enlle IIÚS'/
(O lemor ([a gll'l'Ia, que e Ih\' fará, e n~ll 01111101'. qne lcm ao~ IlIb·iontlrio,).
Deixo á consiúcrilçiiu dos\'SI:ra\'os, que e J'I'I)(\lO, 'I"C COllIO lIlai~ dOIlIl';IÍ(;O não dI" f'
11ar menos (uidado Ü I'l'publica, 'ICIt' ii cada lltll <I.., 1Ilr'llIhros l"'lla: no Hio I'arnahih \
tSI!' o I'adre Thnlllaz Ilib"ir(l,c 11 l'.,drc 1:i1;Pil,' "",eh, (onlinuao(lll illlIhos ii 1'011"'1";11'
dos Jnrlllla~, q 1II: CUnll"i"" I) I'adl ' \lilu(Jel de ~llI!S.I, I' a clll~ I';ulxis. que (unu r,IJII Y
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precisos soccorro!;, para o suslenlo daquelle presidio. Buscou logo esta
colla o lugllr do Culumirim, aoude se alujárão, emql1a.nto se não alTereeiô oecasião de evarcm nos inimigos o mesmo ardor, que os conduzia
áquclla imporlante empreza, rouco lempo era passado da sua chegada,
quando liverão noticia cerla, de que os Hollandezes no dia seguinte os
pretendião repentinamenle alacar, nas suas mesmas eslancias. Avisou
promplamente o caho 110 seu commllndanlc, do poder com que o inimigo
o prelendia buscar, e forão lão vivas as diligencias, com que Antonio
MlIl1iz os preteõldeu soccorrer, que antes,que amanhr.cesse, já estava com
a maior parte da Sllü milícia no mesmo lugar dos companheiros, que com
alt"'ria os reccberii:>, emql1anto não amanhecia; e lomaviio Cllgum des·
canso, fiados na vigilancia Jas suas guardas avançadas. Rompeu finalmenle
o dia o mais venluroso para a nossas armas, e enlrou logo o commandanle a dispôr a embo5cada, principiando na parle, aonde a eSlrada fazia
um largo, junlo á maro"em do mesmo rio. Foi prolongando pelo caminho
os mosqueteiros, entre os qUiles melleu lambem alguns Indios de arco, e
frct:ha, coberlos lodos da commodiuaue daquelles matos; com ordem
]lassada, que 80 signal ue um mosquete, que se havia disparar na cabeç3.
da emboscada. larrrassemjunlos a primeira descarga oos inimigo, a quem
huscassem promplos com as espadas em punho, antes, que li demora os
fizesse recobrar uo suslo, e para qlle, os que não acabassem á força das
hall\s, viessem a perder as vidas, aos fios do nosso ferro. Dispostos com tão
AS
f'

Padre ::;alvador do "alie, e dando principio á dos Nondnnas, que são vinte aldêas de
Jinglla g"l:ral, que lt'm promcllido descer-se este anno, e para que e está dispondo a
lIIiS"ÜO,I<lIIIO em ntilidade dpsta rppnblica, como a Vms. é noto rio (vejão-se os numeros): .. o l'adre João Felippe l3eltendorefr. residr novamenle entre os Tapajó , para
inslruir e baptisar, P. para visilar todas as aldêas vizinhas, e ir adiantando a fé, quanto
lhes fór possivel por aquelle grande llio da Amazonas.
O modo de prégar desles missionarios, é com o el'an[:elho em uma mão, e com as
leis de 'l1a ~Iagesl<lde na outra, (o contrario se v(! naqnclle estado) porque tem mostra~
do a xpuiencia, qlle só na confiallça do bom IraClall1ento, que nas dilas leis se lhe
promellr, e na ré c credito, que darão aos religiosos da Companhia se atrevem as dilas
n:lI;ões a sahir dos mato:, onde geralmente os tem retirado a lembrança, e temor das
oppressões passadas, crendo até agonl, que o patrodnio da dilas leis,e dos di lOS Padres
os ddl'nderiàu das dilas oppressões; mas quando agora virem, que nem as ditas leis,
11"111 os Padre. os uefrndl'm, nem se defendem a si com ellas, como creráõ, que os
pOlkm dcfl:Jlllr.r a elles 'I (TraClillldo-os os Padr('s COI1l mais amor).
Finallllel1le, o Aruaquizps, que é uma uação das mais numerosas de que ha noticia
11,'slas conqui. Ia" já ad/lli Ilio a igreja, que deixou edificada entre elles o Padre i\Janoel
(I\: Sousa anll's UI! morrrr, e o maior principal uaqur.lla naçüo, mandou cá a um sell
il"llláo, CJup õll;.lUalnll~nle reside na aldêa de ~Iorligura, só com o intento de aprender a
liul-(lIa,.: de notar se é v('rdalleiro o traClO. qne lá publil;.iírãO os Padres davão os PortugllCt,"s aus Inc1io~, ul'(Jois das novas leis de Sua Mageslalle,e entre os Nheengaibas está
11111 filho do milior prillcillal ues Toclljlís, nação iguallllrnle dilatada, o qual em nome
de sen pai, jllroll I'assillla~em a SlIa ~Iagestade, com os Nheen~aibas,debaixo das mes·
IlIas condiçõcs, e é hoje o mrdianeiro, assim da dita vassallafl,em, como de Iodas as
uniras pr,clicas ,\('cl'ss~crias, a se intrOlluzir a fti na dila mis lio; e se esles espias da
gClltilidatl(', qlle Irazl'mos entre nós,lh-pois de oUI'irem o caso all'Ocissimo do i\laranhão,
lüu alllí'io lia rel'crencia C respcillJ que o; <lnti<;lJs tcm ~onl;.elJido se dCl'e aos sacerdoles
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militar acerto os nossos combatentes, e 3n imildos com as promessas c1a
victoria, que lhes assegurava o seu commandilllle, speraviio ilnpacicntns
/la inimigo, que com apressada mardl8,os ia bllSCllUdo no seu mn~luo
alojamento. Compuobüo-se os seus batalhões de duzelltus honlens, clILregues ao commando do CUpiliio Saodalim, ele na~;io Es 'Ilssez, o mil~s
destemido, e valente soldado, que tiohiio os Hollaouezc ,Ilnquclla l'ril~a,
Caminbavào eUcs tão seguros de derrotarem os nossos, que chegando ao
lugar, que era o principio da nossa emboscada, entriÍrào alf!uD sequioso
do caminho a refrescar-se, no crystallino dus aauas daquel1e rio, prolongando-se pela estrada, em busca UOS no sos, com um menos aC:lul larta
desprezo das nossas forças; porém, sabio·lbe t.<io l'rrado e. te arrchillaJo
conceito, que emparelhando com a cabe~a da dllUs aiA, que gUlIrneciiio
o caminho, disparouiI a armll, que era- o sign;\], descarregtíriio o mosquetes, e arcos, com pautaria tào certa, e tiros tio promptos, que sem niuda
se recobrarem do susto, encontráriio a morte, no fio das no.. as espadas.
sem escapar de todo aqueHe numero müis, qlJe quatro soldildo. , com um
alferes, que foi levar a triste nova ao general da pra~a, com a imporlilrllc
circumstancia,dc ter acabado no conflicto o celebre Snndalim, que despresando a morte, não quiz üceitar o bom quartel, que Ibe orrerecia o S<1\'''Clltomór Antonio Teixeira de Mello,assllz Dnmorado da filra valentia, cClm que
acabou,pelejando,cbeio de immortal gloria, pela qUlIl mereceu do nO'50
a allenção da mais bonrada sepultura; ao mesmo tempo, que ücav50 no
e á~ leis do rei, nào vir~m na republic<l do Parfl, nma demoni'rração i~ua)men (' eXlraordinaria, pela parte da dila reverencia, obedil'nciil e observancia das dita. leis, que
novas lemrúõ Í1s suas terras? Que credito darJo júmilis aos prégildures da fi ? QUI' ca~o
farão das palavras do rei, nem do juramento dos seus ministros? E finalmentr, fechada
por esla via a porta do evangl'lho, quem já a poder~1 abrir (1) 7.
De lodo o referido. que é patente e notario, assim como SI' vê o ~ranlle fruelo da
fé, que nesta gentilidadl~ se yai collll'ndo, e o grande all~U\l'nlO a que póde crCSl'er ~
dilatar-sebrevemelltll a chri tandade, continuando e confirmando-se rutre os Genliu, a
opinião e credito em que estão, de ' e lhe haver ele gnardar o l>romellido nas Il'Ís dr:
Sua I\Iageslade j assim se conhecerú c1aramentel:'lllbrm a tolal e il'l'ellll'ditn'el Inina,
que se seguirú, nüo só ú chri~tandade l) fé das dilas nações,aiuda mal confirmadas nl'lIa,
mas ao mesmo e~tado (l a toelos os seus iUlel'l~SSe8, se com óI noticia desle caso sr. acabarem de desconfiar e desenganar os Indios, de que por nenllllllla ,'ia, e lhes gual"lla.
nem ha de glíardar o que tantas ve1.C", e por tau tos modos se lhe Il'UI jurado e
promeltido.
P.endo certo que os Judias C('ntios, qnc estão no sertão, não hão dP qUl'I'l'r ,ahir
delle, e que muitos dos j.\ bapti~ados, que tem sahido, se hào de "ollar pólra as SlIas
telTas (2), e os que vivell1nas vizinhanças desla cidade,!' sua. Capitaniils luto de justificai' a guerra,e continuar COlllmais il'l'i1a vingança as hoslilidatll's e c1amnos, qne aU11'8,
s('m esta nova occ'lsiãO, fazião, que são couscquencia 'de grandissimo pc o, e em que
muito se deve reparar.
Além de se impedir de presenll',e para o futuro, ii salraçuo de tantos milltan.'s de
almas, que na balança do juizo christilo, dele pesar llJais qne tndO, c a paz, o comUle/,(t) As mesmas leis de ua ~lngesladc, com os seus leaes va.sal/os ceutares, lue abril iio aI
hoje.
(2) Como das aldêas têm vottado muilos com mulheres e filho, obrigado das violencia
que lhes fazem os missionario •
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ampn morlos os comrnnlJeiros, enlregues seus corro ii vornt:.Íuade I111S
Ilves de rapina, él qllc dtio o nome de .ruUús. Cuslou a viCIO ria dous soldados, e alrrlllls feridos, rogündo a Deos, polo bom succcsso da cmpreZIl,o.
fervoroso Padre Bcnediclo Amociei, que assislia, CC:l11l0 sempre, 110 arraial
tios comuillenles.
Foi imporlanlo o despojo, re1n ner.essidllllc, ~Itle enl.iio linhamos de
llrmas. c muni~õ.cs. cle que o inimigo ia provido, com resolução de se 11,10
recolher á {lrill:;I,sem nos II(:alJar LI lodos enlre as c l;ilssezes da nOSS/l mes, ma ponuria, IHlrquo di'l.iiio, que n.lóm de serem os nossos hhmhos, crüo
tão poucos em l1umcro,qllo 011 ;u;auil.riilmos na resislencil1,oU n(iJssuj(}il~ria
mos ii m,lio!' força llas &1l/lS nrmas: porém sue edcu lanlo pelo conlrario,
que emqllnnlo elles r.1Joravão a sua (]l'Sgrll\:íl Da forlaleza se r.ongl'lIlulil,,;io os J1(1~~OS gucrrcil'os,no rampo clLllw\ülbn, Agrader'cu 11 lodo o rapitUa-mór e.lJ.em, que se linltão porlado no 'olDhllle, e a yalenlin, tom quo
linhiio ilrommellido aO Holl,IGd 'zes. Chumou logo o 011 ellJo, propolldo
:los I'l'incipaes •.0mpl1nheiFO a firme rrsolllriio em CJUGl e lllya ue eguil'
;IS \'ônlilf(ons daquella Yiclorin, e de nrornmel.lcl' de iw.pro"i u a cidade,
anle~,CJuc 06 illimicros,ominalos cJ.lI , Ull I1lPSmll I'cl'dll,sc preparnssem com
ll1ulh,)r diseiplinll, para II dCr(~IIS11 U0 I1wis vigoroso alllCJue.
A lorJos pareceu bcm,o plll'ccer cio C,lpilfio-mór menos uo sarg nlo-mór
Ant mio T(~ixeil'a, quo como soldado, 1\ q.1~cm as e:pl'l'ielleílls aCfcdil,Jviio
ue mais seguro, lhe 11'50 pareceu bem arriscllP, IlqlJelle pequeno corpu na
cio e o socego domrslico, porqllp. niio li~l'('rtl ll1orildor, qllc rslrjn srgllro l'1l1 Sll~ c~s~,
011 fnz('nda, e ninda se estorvara Q ,,!~"I-:~!e das prssoas IãO dl'sl'jado t' imporlillll' ,lO
ll1enrio de lodo cslt' esiado, c 'e segui riiô ovirQs intillilo3 dalllllOS lelllporaes e rspiriluaes, 'llle slio lIlanife:IO' .
.Pelo lJlIl! da parll' (lt~ lleos e do sall~ue dr J"sn~ Ghri~lo.,lrrrallladopor eSias ~"l1as,
I' d,l pa rle ele ,'IIi1 1\I<lgt'sl~dr, ~lIj~ ~l)llsd.'lldal'sltl ohrigada it ~oJl\'I'rsiio • eOlJsCI'I'açúll
d,'1 ~S, lJn~ lalllll "lIc()l1lnlt'nda i10~ l'l'li~ioslls da Comp~nhia, e da parte dos IlIrlk,s
(;"Illil". e c:hrifIBII~. 1'011111 ]lrO~lIrador e curador. ~uc é de toU!IS, cd~ p~rlc da Inl~Sl11a
repllhli<:~. c de ll,do o rstado. rrqlll'r (:/11' dilo Yadrr Anlonio Vi,'ir~. e mHis I''''igil)s()~ a VII!~ •• que mm os ollloR pO~/(JS s(lIl1rnlc \'111 Ilcos .• 'II! :I'U SI~1'I iço. c lia c'onla
~sl\'('ilissiJlla, li"c Vms. JltP. h;io d,' elar II111ilO ~rdo, ,~ com o c'oraçfio 1I11lÍlo Iim(lo dI!
Qualquer :lef iLO. ou 1'('5111'i10 Jlarlklll~r, cnnsiderl'm Iodas " ~ada I1ll1a d~s cOII~as, que
n',SLe papel sr. represenlilo, n ~~lIdir lo~o aI} l'l'll)edill de tanlo~. e irrcparill'eis d~mllos
t:om 0711'10., promptidfio e I'nkar.i~, 'lll!' lwde a qualidade deHcs.
Lrmhrando a "ms. qne f'ste ~aso cslá ainda 1' m sc!"r('do, r oe Ilfio lem dil'lll~ado e
r1JegHdo á Iwlieia ele (l ssoa al~nl11il, ('QlI1 qllc serÍl faeil dispôr lmlas as (:01l5a:. e prr\'o'l1i-la ,';01ll0 fôr mais con"('lIirnte,l'C'movrnelo ~odos. e qu~esqller ifllpedimrn!os, qnll
de nlglllll Ill,o.do po,sào obslal' ~ paz, C' qllicla<:50 da \'('pllblica, c ii ill!cira ulhel'l'anda
c I'espeilo das. Ici' de Sua :llagcsladC', l~ois a Irl'l'i1 \' o phl'o é 11I"III(,I1U. e ~,f1o muito
t:ol1heciua~ as pessoa~. os anilllOs e us illluosses ele ~~da 1I111a. IIa"I'I1,lo lIluilas (lor
Olllril pill'tr~ de zdo c ,alur, CWIlI a prndendil de que Vms. sc POdC'lll ajudar, para qual(JUef cJ;eclIçflo nccessaria II r'W~ ",treilo.
j\ porqlle é ~r.rIO, qne OH moradorr'~ do l\]II'anhflo lêlTl procnraelo, procllrfio e Ilfio ele
procurar faz('1' clll1lpli~r< do l1le:;rnodr.li~lll aos do 1',"';\, Illilllel~lIclo il !'SS(' ('/l'('ilo 'ar/as
" rH~SSO IS. 'll1e OlJl:ullil1l1l'nlc 0' corrompão, c persuacJão, importa (assim (I rcqufl;I'1I1
a VI1lS,) 1]'11: ('ITI'I"all!O durar ii oCCHsifio d,'s\(' \'lllllil~ioso prrign, Illalllklll \'ms. il1ljledir, com Loda a viGi1aucia: a CD !luluukilÇão, c pilssilgelll das CapH,:llias do ~laralllt3ú.
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obslinaçào de um desesperado confi.iclo, cm lima pra~a presidiada de Iropas
reCTulilres, e defendida de muilo boa, e grossa arLilharia, tão uem l'orneeitias de mlJ[Ji~ões de uoea, e guerra, que podião sustentar o mais porfiado
ceI' o, nào lhes filILaudo com o poder a disciplina, e vigilancia militar.
Assi111, soube csfor~llr o seu disCllfSO, com. razões tão convenientes, que
h~u\'eriio por molhor ceder 1)01' enlfio do seu projecto. Nesta perplexidade,
c IfIdecisão,passárilo aquelle dia com n noite, dando da victoria parte aos
companheiros, que linlJão ficado no arraial. E ruidando das disposições
da sua maior se"urançn, pllZerão sentinellas pelos caminho, e lugares,
d'ontle padião ser acommetLidos dos iuimigos. Amanbeceu o se"uintll dia,
e em todos junlamente ii nova ]'esolu~ào cJElIlCOmmetlorem 11 cidllde, fiando
de Deos a caUSll. e,dos acontecimentos da forluno,o bom succcsso da em~
preza. Niio se orpOz u snrgento-mór, por não querer dar moslras de cobardia, nem c Criar, com O seu parecer, o ardor militllr de liío enerosos .01dado . ClIe"udos aos onfin da cidade, fLzerào IlItO, para cíaminarcrn o
]u"ar mais acommoda lo, e forcarem üos lIollandl.'zes,dentro de suas mesmas trincheiras. Assenlárào ser o convento llos religioso do Carmo DO
meio, e centro da idade em um lugar alLo, não muito distante dos muros,
o Silio mais proporcionado aos SC:IlS intenlos. Nolle se po lár~o,com muito
pouca rc iSlencia dos cercados. cheios já de temor pelos felizes successos,
que muilO ii ua custa,se rontll"ão das nos as nrmlls.
Scnltores de um poslo tüo Yünt~joso, tractárão logo dú se entrincheirar,
assim como Srl [II'" com os In~arcs apcrlados, para CJl1e por m,'io da dila comSf\ n~o possa pcgar o conlil:,:io, prote.lando a VIllS. quc qnalqucr falia. desClIil\ll, 011 dlssillllllaçfio,quc J1~ste cnso Itollvesse se úllriuuil'ia justameule aos maiores.
rujo consentimento fui ~empre nestr. eSlado a causa drl todas as inquictações, que llelle
tem lIal·ido. como Vms. têm \'iSIO c a Sua ~lagcsladc ~ lll11i prl'sente (1.).
Espera eUe dilO Padre Antonio Vieira, c mais religio,os, cio zelo e christallrladf' de
"ms ,e da grandc ílllloriclade, que lêm com os poros t.leslas Capitanias, da oLJedienda,
c ouscrrallcia, COIU lJllC O mesmo JlhlO se assigllillon s"mpr(' cm rc,peilar, e I'enerar
as ontens de lla lagl'stade, qne nE'Sla orca ião e con!t('Ç(I rm Ioda a rl'pnblica. sua
sraudc clirislandade • ),'aldafk,de modo, fJllP. o escanda\o do ~Iaranhão se re~tanre !la
oflillião <los J noios, e cio mundo, pelo l'xemplo 1'10 Pará,e Icnha Sua ~la:;eslade mu1\o
flue agradecer, e prcmiar nrstcs vas allos, e D,·os l\osso f'enhor maiores occasiii('.s dt}
lhe fd.,,('r mercês, aliás da parle do mrlsmo Senllol', e dp. ~;la Mage:ladp. protestão por
todos os damn06, e ruillils irrcparal'cis, ICl11poraes, e csplrituacs, que do contrario se
se;,:uirr.m.
E ultimamente pedcm, r rrqllPrr.m a "ms. façiio conslar de lodo esle caso, reql1erimcnl .e prole. 10 ao 1'. Gapilão-Illór ~larçal IItles da Costa, pI/r ser nc~odo pllhlir:o,
1\ tão graudr impllrtancia. c de lodo o coulClldn neslp. papel, e nos mais. qne olf~rece~ll,
lhes mandarão VI11'. ]liISsal' certidão c traslados ill1\henlicos, para fJllC conste de assnn
.
o hanrclII I'l·ryucridll. c proteslado.
Cidade de Delem, 21 de Jllnho de 1661.-.<IlItonio 'Vieira,
para

('~la~,

nlunicaç~o

IlESPOSTA DA CHIARA.

"imos c lrm ~ O rrlqllerimcnlo cle Vo~sa I'atenlidade. fdll) PIll eu nom!!, c de lodos
os l'adrcs,subdilOs de rOSSiI l'at'~rnid,lde, COI11 ii considcrat;ão, que pedc esle caso de
I) llem c mil!lircsta

CD!

lodo e te ml~nlOrial.
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mais peJas medidas, que permilliô o tempo, que pelas regrils, queens;(Jilva
a arte de fortificação, cingindo o seu nlojamentu, com um.l meia lua,pal'il
com melhor segurança resistirem a algum rep€l'Jtino assalto. fi'aziél-se I'reciso senhorearem-se os nossos, das casas de Antonio Vaz, s.ilijS enliilJ no
canlo, que hoje faz a rua, que vai para Santo Antonio. Era poslo este de
importancia, e por isso defendido do inimigo, com orandc ror~a, c não
menor vigilancia : commellen o capitão-mór esta 1'11 çiio, 001 ses enta soldados, ao capitão Pedro da Costa Favella, que accitillldo-a com gosto pela
l?ua importancia, prometteu logo fazer todo o passivei, por desalojar dello
aos Hollandezes, como o fez, com a maior resuluçiio, e bravo animo,as im
seu. como dos soldados, que o sego ião, bem apezllr dos defensam, I elo
grande fogo, que os nossos, depois de forti ficados, lhe 1'niiio na praça,dlJlltro de suas mesmas trincheiras, njudados ele dous canhões, que tinhà\)
mandado vir do furte chamado o CHI vario. Desesperados da sua 011 ervaçiio, vivião já os Hollandezes, naqnella fortaleza, que posto ti vesse lIVre a
communicaçiio do mar, corno por ello lhe tnrdassem os soccorros, que já
tinhiio pedido ao conde de Nassáo, e por terra lhe niio puuel'sem entrar
os viveres, por estarem os nossos senhores da campanha, cada oia se ia
pondo em maior risco aquella praça; assim, os nossos se aubes cm tlpro"citar então do benellcio do tempo; porém não era ainoa chegndll ü hora
de concluir a liberdade dos moradores, talvez para terem mais occilsiôe ,
em que fizessem memoravel o seu nome, pelas Yülentias uus seus braços.
tanta importancia, principalmcnte llas causas allrgadas,com o zelo, qne i'o'sa Patcrnidade mostra no serviço de Deos, e bem da;; almas desta gtUlilidadf', consa, qne nós
dcs('jalllos muito se consiga por mnitas razões, c particnlarm nte por unas: a primcira,
pelo grande fructo, que se pMe cons('gui!' no sCl'l'iço de Oco:, parn bem das alma'
da gentilidade destes sertões; a se!;nllda, para guardarmos, e observarmos as leis de
Sua ~Iageslade, pas~adas em favor das mesmas christalldadcs, com as qlHles nos abraçamos ncsle :ribunal, faz('nuo avisos por cartas nossas a ,.na l\Iagcslade, que Ocos
~uardr, que farão no navio til' Agoslinho Duartc, ellJ que fizemos prCSI'lIt;: a 'ua
a~t'stade, o como eslavamos 'atisfeitos da doutrina tlc Vossa PatelIlidade, c uo cuidado,
COI11 qne procedtm no espiritual das almas.
E no mcsmo navio fizcmos qncixa a Sua ~1ag'estadr., do procedim('nto, com que Vossa
Paternidadc, e todos os scns snbdilOs tcm uo governo tempOl'al dos Judios, ':Olll a jnri 'dicção violenta, que tem posto esta Capitania no mais miseravel eslado. qne se p 'de
COllsillerar; tudu proccdido, de que os moradores e povoadorcs della nno são senltoHS de rcsgatar 11m só cscravo, que são as cousas, porque esle senado se qneixa a 'lia
lI'lagestade; e lhe pedimos mande põr um ministro desinteressado na côrte, pergllnlar
tcstclllunhas, qne nos faça justiça, e DOS dc juiz entre lIós,e Vo~sa Paternidade, e SI:1ll
embargo UC tndo,veudo e considerando COIII o maior zeio passiveI do sel'YÍl;o de Ow ,c
de Sua JUagestad ',e tendo respeito ao que o governauor D. Pcdro dc i\lcllo arisa a Vossa
Paternidade, que para nós não era nl'cessario, pois sempre nossa tenl;ão foi, e é com
os corações em D'os, vidas. e fazendas tractal' 00 serviço do mesmo ,enhor tIos
céos e da terra, c da obrdiencia das leis de Sua i\!age ;tade, para cujo elreito estall10s
prestlls, para aquietar, pelo modo po sivel, o pO"O desta Gapilania: e para o conseguirmos temos pedido,ll requerido ao capitão-mór i\larçal Nunes da Costa uos ajlloe, c t1\~
favor da sua parte, para que llIdo se faça sem alteração e fique bem servitio Dcos e
Sua Milgestadc,e os seus vassallos quietos e socegados.
Em camara. llclem, 2;;i de Junho de lG61,-E eu lIfallOel Ribeiro Porto, cscrirão

°
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Era o Padre Lopo tio Couto. um dos mais empenhados na expulsão
tios hereges, movido não só do grande desejo da libenlade dos Portuguezes, como, e principalmente pelo da honra, e gloria de Deos, cujos sagrados templos, via traclados sem respeito. sem culto, e sem exercicio, inficionatllls as almas, pela hcretica corrup0ão dos costames, e finalmente
relluzidos iÍ ultima des;esperação de seu soll'rimenlo; vendo os tristes mora·
dores aos hereNes faltarem as condições. com que os tinhão obrigado a
render obetliencia aos estados de llollanda; sendo por isso facil a resol u0ão
de qualquer juramento nas circumstancias, que o caso pedia, qnando
periga VII já na heresia, a salvação de tantas almas. Este o motivo, e o fer"oroso desejo da nos a rcstaul'll~ào, que trazin ao Padre Cuuto desvelado,
niio poupando providencia, nem pedendo circumstancia, que pudesse
servir ilO desejado fim na liberdnde dos morauore ;ao que se accrescentava,
o ter já cherrado do Pará. a diligencia do seu senado, e da fidelidade de
seu moradores, um bom soccorro de lre .companbiil de soldados, com
selecentos Intlios de °uerra. Tues intelligencias tinha do que havia, e se
fazia na fOl'lalezEl, e lambem soube premeditar a sua tomada,por repentino
ns illlo, que era infallivel g<lOba-la. se seu sobrinho Antonio Muniz, a quem
o Pllclre propOr. a mais opportuna occasiüo, a niio itlJüodonasse, por apressada como o tio lhe persuadia; querendo talvez dilatar por mais tempo, a
ultima tia suas aC0õc:, que elle queria servisse de remate á sua militar
da camara,o c~crp.vi.-llenlaráo ele CarlJalho.-Jlfanocl Alves da Cunha.-Caspar
deI Uocha.-lJra7 da Silva.-.Ilfanoet .IJra::.
Enlrou f\ui Vaz de Sicjlwira naqunlle I~,tadn, 'a ~ucc der no govcrnn dclle a
D. P 'dro de Mello. sem eXJ1crimrntar as denló)nslraçõe~, que lhe vaticinal'a na
carta, Cflle c creven ao P,ldrp VÍl'ira, e xamioando os motivos ela alteração,
qnn achava, pua socega-Ia, dcu em nome de Sua ~lagestade aos povos o perdão
sl'guinle :
PERD.\O GER.\L, QUE DEU O GOTERNADon E11 i'\OlIE DE SUA }IAGESTADF..

nui Vaz de SirJllrira, commcndadnt' da ordem dc Christo da villa de S. Vicente da
nl'ira c governador gl'ral do e tado do ~Iaranhãn, ele. Faco saher a todos os Illoradores
do l'~tar!o tio ~laranlJão.e elll e pecial aos da cidaele de HelplIl, Capitania-mÓI' do rar,í.
qnp pclajnnla, que fez el11 29 ete ~laio deste presente anno, na 1:ianta Casa da 1Ilisericordia, com O ~cnado da camara, prelado. do ecde ia. Lico, c relil;iõl's. nobreza e pom,
~obr' o ajustamento tias duvidas. que se havião movido com os rf'ligihso da Companhia de Jesus, de que rcsull u a expulsão, qne n dilo estado se fer. dos ditos rl'ligio50'. harl'l1clo <I 'cilado a proposta. qlle lhe fiz slIbre esta mate ria, torlos nniformeml'nte
n:spOllc!CI ii ,qlll: não linhão du'·ida a que os dito~ religio. os se reslilni' pm aos sell!i
eolll'f\"ios. 110 cspirilu;d ~üll1enle I e pela informação, qnc lirei por ordem cxpres a de
ua ~Iagcstadc sobre a dita expnISi'iI). me não consta de panicnlar delinqnente, e srndo
a culpa cornmul11 ele lodos, costnmão os reis llsar da ~na c1emcncia e benignidade, endo
Oarrepcndimento o mais cquil"alc'ulc casti"!) ; e considerando. assim eSlíl razão. como
o hom anilllo com que lodos geralmente aceitimio os dilOS reli~iosos. Ilws plometli,
1:11l nome di: Sua U:t:;e tadc. percliio "cral, COIllO pc/a pre ente o façu,cm nome do dilo
~cnhol'. !fi·j pOI' bem ,c me apraz de perdoar a LOdos cnl geral,e a carla um em J:arlicular; as~il11, desta cidaele. como de lodo o c·tado. e Cap itania do Grão-Paní. pondo-se
eterno sikncio sobre este parliclllai', para que em 11 nh um lempo sc possa jinnai lra-
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memoria: mos 11 morte, que tuuo atnlha, ao Muniz pril'ou da gloria, e /lO
Padre do grantla gosto, que linha de ver concluitlu aquellu gloriosa restauração pela valenliu das nossas llrrnélS.
I3revemente conheceu o capitão-mór,com irrcmecliavel arrependimento i
o prejuizo de se não aproveitar do acertado conselho do Padrc Lopo,que,
como tinha medido a acção pelas circumstaneias do tempo, fallando :lgora
estas, faltou tambem a occa ião da entrega da fortaleza, de que o Padre
·tomuu tào grande pena, vendo frustrada as suas diligencias, que cnfermau gravemente, e em poucos dias, aj'1tlado de sell l>om companheiro o
Padre Amauei,entregou a alma II seu Crendor, ptll'i1 gozar na gloria do
mereciLla premio do seu mortificado espirito,ln)c.ll1uO li liberuadc lla lerra,
pela do cóu, e os trabillho de uma penosa viua, pelos dcscall. o:. de urna
felicidade elerna. !,'oi igualmente selltida a Sua morte,pclos valorosos 1'ortuguezes; porque posto os nào ajudasse com a espada, os ~occorria com o
conselho, e os defendia conl o fervoroso de uns orações, e ro"utiyUS a
Deo5, e lhos assistia com os mimos da sua fOT\'ente eariJado. Era respei.
tada 11 sua direc(;ão na acções le maior importan 'iu, em que IlS suns razões
eriio ouvidllS, <:orno oraculos, por ser O Padre de uma espl1era de juizo
muito ovnltélda, e de lima pLHticular grilçu, e dom de conselho. A elle se
deve o arbitrio, e resoluç,io desta gloriosa guelTiI,em beneficio da liberJadn
dos Portugueze·, e l'eSlaura~ão do Maranhão, pelo qne deve ser eterna a
Clar delle, obri{mndo-me n rt'presellta-Io ~ssirn n Sun Mages1nde/e haver conlil'llmçáo
sua, para hp.1lI e qUÍl'lnl;iio dl'sle c'lado, com declnraçilo,ljllC lodn a pessoa, de qualqll l'
qualidade, e coudiçüo que ~l'.ia,assim 1lI0ruclor, como as~islcule ncsse eSlndo, e da dita
Capitauia, que sobre este parlicular UlOl'CI' de 111>10 nlgulllil queslilo. ou pl'rsuaclir, qUll
se allere o quP. csloí ordenado, e resolvido, alé a viud'l dos laCs r('ligioso:, COIl1 ,(uem
se devem ajustaI' as proposlas dos moradores, ser!! (',aSli~auo, cumo pCl'lurbador da
republica, com a demou. lI'nção. que semelhanle delicIo merecI'; c ~cn<lo cidadão sel'[(
(Ondelllnadn cm mil cruzados, para a infantaria, c cinw ônud's para os lugares (h:
Africa, não Ihn valendo nenhum prll'i1egio, que leuhn Ile mllicia ; c senuo de segunda
condiçilo,levariJ Ires lrnClos de billaço ~l)IIo, e sl'rá desterrado lUda a vidn 110 estado;
e para que vcnha iI noticia dr lodos, c <!1I1 l'spI:cial aos morudores da Capilania dn Vará,
mando ao cnpil,io-mór uella.faça lançar eôla minha ordem, por UIlI bando, nos lllgare:>
pnblicos,e fixar IIml!! róI' costume.
Dadu em:i. Luiz do Maraultüo a 2 de Junlto de 1.602 .-Rui ra~ ele Siqtleim,
nEPntsE~TAÇ.i.O DOS l'OVCS FEITA A SUA MAGEST.lDE.

SrnhOl'. - Prostrados nos renl'S p,:s de Vo. sn i'lIagcstade os moradorrs de, ln cidade
de l~lel1l, I'l'C01Tem por nós a Vossa .ua~cslilde ltumil(Ii:IIlt:IIII',COIIIO fidcli. silllos I'ortllguezes, rt'couheceudo o excesso, li ue ':oullnrllcrão na expulsãll dns relil{illsos dil
Companltia de Jesus, missillnarins d(: lodo cHe csl1ldo por \'0 ·sa J\la~ ..sladt:, d' 11111:
foi occasião o ullimo exln'11l0 da miscria, e ruiua cm que sr. l'lilll. havendo tania, I'ezes
clamado a Vossn Md~eslade, com a rcprl'5t:ulação rios incollvenientes, qlle se sl'~lIiãn
de lerem os dilas rl'ligiosos missil/lIados a jurisdicçilu lemporal dos Indios. ,: '·,'udl)
que se não d('f.. ria a Ião dupltcndos da mores, qllP. por inlelligeucia de particulares
Interessadu" miO c1wl;i1'ãO ao.~ uu\'idos de Vussa .\Iagcslau.: (ainda ('xperimcnwnlO' o
mesmo nu PI'I'SI'ul.. lempo).I'IlIClll!"lIdo ser p.le o IIIlllivo dI: IIOS nãu mandar deferir,
se rcsoll"l'rão na uo \:l I','pre,elllac;:io, quc liz('I'.lo ii VOS~:l 1\1 I~e. laclt' pt'l procuraüol'
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sua memoria no<; annlles deslA ri,lilrlc, f1rando·nos niio P Illleno f'ntimonlo,
por' nos fallárcu1 ll1ais parliculares noticias uesle aposlolico, c csdllrer:idu
mis ionllrio.
. I"oi o Padre Lopo dn COlllo, filho de Porlugal. onde f'ulroll na
Com[Junhia, cOllscn'undo scmpi"1 11m l1rrlelllo desej,) de servir a ()üo~ lia
reuucção dós Genlio , e snlva ..iÍo do~ rn,lill (f,) Bl':lsil. p:lra rllj:t glorios"
prOViJlI~in partia lIil ompallhia do ljildl"~ }lilrc:o, da CO.;lil, que linlta ido
por procnrlldor il Itoma, o vollava rllll'il' ii r'altia 110 aU110 de I fiO!). Aq"i
se applicou por ol'd 'lfI dos sll"pel'iures. ii el'l"1l1 f1f'iio l1oltll'ia5 a. v:1'1!.;lgell;;
dQ seu espirito. ao laborioso Bxercicio da' 11Iis~ÕH no rllidildll, l' Jln'('I)o
dlls nossas aldêlls, f'm que fOI':io iunll~lCrilvei as redllc~ões, o graud," os
sctviço:;,qllc le? a D os, ell1l)l~n ,lleio I!:IS alma;,;: (J COIlHl erA con <lIrnm'"lo
meslre no Idiumil UflI ilico. e linllll adquirido IM"a' rxpericlll'llIS 110 lnl(;jll
COIll os tndill5, com illCau~âvcl zrlo de \'crdaduiro opcrarill.foi es ~ol"id(J
('nh'c muilo., e mandarlo a clili~encia. do Sêu c,;pccial r,'rvor1 ii Iui '",in d"
Mllrllllh~o, no anno de 16'2-"-,para ajlldill' aos P:tllrcs Llliz I igul'ira 1 n Hen,'(Iícto Amodei. CJue in 'lirhlcmclIle pdliilo nl.ll:eirns l panl :tClldir no dl'SI1IItparo di) uma liio grllll(lc ~r:'Il'a: C n provillciil lhe mandou um, !filO v,di"
por muito'. pcll)s conli,luiHllls, c rclevallle serviços, que IInsla IIli8S,-II) fel.
II Oeo., O II lIumiulidade. ('0111 grilndl fl'11elll, 11~() sú JIIS nini/I. dos lllflio,;,
SOllnll tillllhp.111 tia rcformai:iio d,) ('oslUIl1('s do, 1'.,rlll~II('ze , rOl' c.;lt' IO('Smo tempo,morrou lamuem tiaS Illiil)s 00 l'ildrtl \rnotlci o il'lniio coadjulor.
que rnl'iOIl loelo e. le POI'O. esladn a ps~a CÜl'tr, " por OlllrOS flarlil'lilarc's 11 qlll' a
rellWIl~rilo cortl allin o. (h' ()III! os dlit1~ rl'li~ill~(J' . é ahslil"'~"'1I1 slÍlIH'nh' dil 'llhllilli,,;·
tr~çiill 1'lIlporàl clo~ liHlius. al6 Ipll' Vossa ~Ill!tesi;\(.h' IÍflllll'Ssl',por U('III dp SI'II sHriço,
resolyer o mais r,OIIV':lIicllle ao IH'111 COllllnll1ll dI' IOtI I'SIC ",';laelll, crrlilícando 'C os
ditOS pcrvo', de (I"e ;I t '11I;â(l d' ~'d~~. Ma~eslatll', Illlllca foi dar ao~ llito. rf'li:::iosos a
adlllln'i~traçãll tcmpcrral, pois Ilr~1ll por te-i,Ill'11l 111'10 rc~i;ltI:lIfu se ('nt\'1ll1\~ 0 culllral'Ío,
COmo helll ~e véririt:il lias cart~s, qne o Padre t\LlIonío VÍI'ir;l. nilllllllro ~nJll!rior tias
missões, e~crevell ao Hispn cio .Japn·l.rm qno lhe \JI'dia alêanças:;e de Vo sa ~J,igr, (adI',
a sllbredila jurisdi"~âll sohrt~ os rnrlio~. I)(I{' nfiu rSÜlr clepr.'lIdente elas l'onladl:S dos
goverlllldorc~,c capilães-1l1ól'l!S; rClirr.enlillldl1-llll! mil is tn~s di la, Cin'tas qlll' a prssoa.
que tives~e alai jlll'iselicçiill n,':I,' .:.larlu.rrCill'a sl'nhnr dellr. se/ll dnlida al~(lma, II>:
qne Sé lcrifiCa, qll!: ~e os dill1~ l;'l:ssillllarios the scm alai Jnrisdkçao, a nãu pcc!irião
nOlamente, e COIll lanla fllst;rncia (t),
Rslas carIas forão a princip.t1 oco:asião, qne hOl1yr no lrmpo, cm que se rcprl'SrnlOl1
IndOilo Padre Anlonio \'ieira por LOmar lâo má re':(Ifi((;ãll. qne depois úe I'ariosdl'hates, não Si! ajnslOn nUllca, anles variiflldo semp-rl' na' rt:sohll;ões, \'l'iu ii lomar,iI de qlle
não qneria il ildmini~lraç50 ('spirílllaIISI'/ll ii trmpOrd :2), de qlll~ sll.:ccd,·n lentntart'/ll
se I'ozes, sem que,e ,aiha tI'onde sahitdo, qu'! de (0(111 explicas 1'111 os (lilos religiu. US,
Como se Iilllw reiuI 110 ;\(,rAnhãn: t:lIhl'Çil (10 eslado. I' 101' Illilis que os oOidal's da cullla~'A, e honll'llS hllITS lit',IC IlUl'N,tral:li,rão de aquiela.lo lill' lião foi possil"cl reduzi-lo
n~a,s, lflH! Ião s61l1l'1I1,~ a !'file n !',(<In! 1\1110niu Vieira fn~si' ilO ~lari\lIh511. e o qne IiI S"
ilJIISlllsse COIII a C,lIl1ilra,l: pOl'O, se acrll1lnlf)li:ll'~O (;1I11IJ':1l1 a ('III'; COIll <illt' o dilO Patln'
partiDo (k,II11lo I/S la,·s religiosos d,'plJsilaclll' rm IItHa casa,"I)'H IUc!., o n'sp"iIO, ali:
1'11' resolot;ii ela cidade dll:'. Luiz. que CUIIIO fui a tIl' elllhdl'cllr para esse leil1u UÔ

s,:

(II Estl: lll'a ln lo n zt'lo," cOlfl,nhorh); 1Ii~s·lJnario5.
(Zj .\'jUI llluuil\:stoil'à,) lII,lÍ: J :cu zulu,
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CfllC viera do Ur:lsil.na comp IIhia do Pllrlre Lopo, e tinha ajudado muito
I'"«'reicio rias roi '"ôe. , e oceuplll;ôes da CiI -a. com zelo, virtuue, e edi~
li('ill:;io rl,)S ilull1 l l1ls. tle qllem era amado pela bwmlura, c dociliJlIde do
W'lIio, dillldo alllb0 ao mesmo tornpo fim á carreira, que com particular
l-!usto, o por amor do Sellhor,tinh~o prilll:ipiado, para participarem juntos
do mo mo prelTlio. que lhes tinlJão merecido SlWS singulares virtudes.
Adianto VI)f'{)1l10S 11m testemunbo alllhentico elo muito,que o Maranbão elevo
á boa mnnlttria do~tc esr:lareci,lo P:ldro Lopo, o pur conseguinte á Com'panilill do ,1'J:;il~. ilssiul na sua clJllquista espiritual, comu na temporal da
sLla re5t111lr<ll)o,
'lIlI

V.\l\lOS AGO:;TEcmE;"TOS, E GLORIOSAS ACÇÕES DOS NOSSOS RESTA RADORES.

°

Cuidadoso vivia o nos capitiio-mór Antonio Muniz Barreiros, sentindo
f,dtil de sou 'tio o bom Pildre LOpo lo Gouto, com quem se consola.va,
e animara; cum quem couferia, e desabafava,em um(l cnmpanha cl1eill~de
ptJrig ~, e em uma occupaç~u, om que cada t.Iia e~lJerimentava 110vas
t1iflicllldndc5, o emblll'a~os; rl)rque 05 inimigos, comu erijo muito, e pelejllVi"IÜ amparados dos seus muros, e do' seus cllnhões, tinbão mais tempo
para o dn canso) qlle os I1U sos; do oruinario álerta, e quasi elDpre com
as armas nas müo .05 Hollantlcze ,que até então vivião com notave] receio
na falta do 50I:COr1'O, que oprortunamente linhão pedido ao conde de Nasil

sol)l'{'ditos religiosos, e o mcsmo Padre AnlOnio Vicira, ficou impossibilitado cá de dar o
rrll1rc!io, sncct'denc\o as mais consas, de que temos dado conla :i Vossa Magestade, e de
collluuâo pudemos nunca abrandar o PO\'O, qu' irritado não admillia razão algnma unindo to.lo, com mcdo UIlS dos OUlros, porque (IS 'nteudião erão de contrahandu o~ per~e
~1Ij[io, c qnerião malar, como sucecdcll por rczes, vendo"se ,dsuns homens em bem
conhecidos perigos de perJerem <IS vidas; srndo esta a culpa, que commettêrão no
s 'rviço de Vossa ~Iageslilde, não estalido na mão de cada UIU dos Inoradort>s evitar
semell1anle 11ll11ullO, como bem seexperilUentou depois, com a chegada do capitiio-mór
Francisco de 5eixas l'inlolá esta Capitania, qne IOlllando posse do governo dclla, Irac1011 lo?;,), l:om nota\'el zelu, de \êr se podia remediar estes dalUnos; e não obstonle, que
/) povo jUlllu, antrs do capitão-mór lOmar posse, .lhe fez as~ignar tI,n termo, de que
1111 pilrticnlar dos (aes religiosos, se lião introm"llerÍll j nem ouraria nado, sobre eslilrem emuarcados para este 1"~jno, nem II 'etellderia por nenhumil via impedi-los, uem
desl'l1luo raça -los.
'o s gllillle dia da posse convocon uma junta, a qne assistimosj com lodos os cido~
d~I1S, jnill's e procnraúor rio povo, c mais genle dellf"aolldc propúz com tanta emcada,
r. IÜ" bllilS razlies, o mal q ne faziãIJ CllI I/'rem os religiosos embarcados, padccellllo tãu
grand,'s illronUlIodos no na vio, cuja panitla não podia deixar de ler dila~iio, pedindo1111' (J' dI'iX'lSS I ' lrolzc'r para terra, para I'starem com mais com modo, como sacerdotes
minbll'lls dr DClls, dandu para isso razões Illuito cabaes, a que nós ajudamos, e lhe
flli I'lJlH'cdi,JII li rjlll~ pl'dia; mas com cOlldiçãl', lIue ao tempo de partir o dilO nadO,
1I~1l p""II'lld<:ria pOl' Ilenhum modo cSlurrar o rmbarqnc cios dilos Pad.res, porque do
1'Illllrariu SI' "'!-(lliri,lu grandes damllos UI'slr povo, wm nluitas mortrs, e inquietações;
di' qlllJ pm'es".\ão se lhe pediria toUla a elle capitão-mór, porque a liuhão rlado a
Vossa ~I;,~"s:ud,' di' todo O slIcrrdid,), ri!' qll/~ "sprrarüo rrmedioi pois clle, vindo da
prC51'nça rl.~ Vossa ~Iil~ 'slilde, não mlJ:ilra,'u ordem algllln<l cm que Vossa Mageslildc.
lhe IlHuluassc lraclilr da llIillcrja, U (l'le d 'ferio c'.'In ul\:ilíls,e boas ril~ÜCS, fllle não ill-:
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s5u,"overnador de Pnrnnll1huco, vendo agorn rnlrnr pe!'J harrn um navio,
e ele barcos, com genle de lran parle, c muni~õ s de guerra, ('Illre~ue
tudo /lO commando do famoso Andrc on, D~Q • Ú .e niio !t'mbraviio dosperjaos passados, nem. e contenluvão,rom o brevc recinto dos. cus murC-l ,
senüo, que- se ot~:>jderaviio iá sr.nllores d'a ,lInpnnlJíJ'~ e ri"oru, o executores Jaquellll~ que eHcs chamRvlio rebellião, ao mesmo Irmpo, que viiio,
aos nossos. arriscur ii viclj)~, e sllcriOcar a fU7.Clldus pela Iraltlilde 110 ,PU
legi~imo soberano. Circllmslall,cius 131'50 estas, que parece lhes (,II'l'i:\o qllcbmn-lllr as forças, a niio c tarem os n()s.~os Ià.o inleiros IJO allimo a~llril,
como no prillripio, resolutos Lodos,ou a coocluir o GOlTlc~adu,ou a acabaras vida na rmprezn.
Achava-se a este lempo ns nz opprimido d.e cuidnrlos,.e muilo debililauo
de forcas á viol 'n ia de atTudas Ceures o nos 'o crencrilI da "neml, c corno
os bri~s de soldad o con crvaviio em pé, rendido ullim3menll' iÍ v,t1Plllia
(lo mesmo achaqno, que bavia dias padecia, mo lrillldu que era mortul,
cuhio gravemeu1c enfermo,. nomcllndo Jo~o PUrtl fa1.Cr 35 5UI\S \"t'ze no
sarctenlo-mór Antonio Tei, clrll de- ~Iello, que brevcmen.le de empenhou
o curgo. dando moslra d.e seu r,oslumado valllr, e disciplina no illaqll .
(lo ioimigos, q.ue su lenlou, com llio boa fllrlullil. qlle Anot'cson, Cjl1l3
tinha acommellido os I)OSSOS reparos com o (7rO~ do socr.orrn, que hovia
trazido de Pernambuco, sem que os credilos da Sllil pe soa, llPm ii falllH
do seu nome lhe valessem cm um téio dese pefill.lo conGi 'lo, se relirolL
nov~rla cousa alguma, visto não ter ordem, que a til-I~ II hal ia de l'xl'cnl~r, on pn·
der a vida.
Foi ao navio ondee~tavão o religio~os, e os trouxe para ~ITa, mrllenrltl-os 1'1U lima
casa, que o povo lhe desi~nou; e passado al[;uns dia~, em que llell1prt~ Irabalhou, para
mover os animo dos homens, a que·tornassem a rec 'bpr os dilos Padres, n'slilllilldo-os
lIO seu collegio,p~recendu-Ihe, {Jue o poderia COIlSI'~uir, COllVOCOU 0111,'" jlllllil lia casa
da c~mara, aoncle tambem assistirão os chladão~, prelados dos c:JIWl'nlo~, e todo ti
povo, em 3 dr ~Iaio, Il'ndo lima proposla. qu' 1\,'7., em qllr oll'l'recia O' m 'jo. mais COIIveniente , paril 'e resliluirrm o ditos j'adrl's; mas O povo, qlle c·slal'a lnelu jllnlo,
sem lhe adOlillir razão, n '111 a qlll'rrrl'lJ1 csclllar, COtnl'ÇOIl a dar 1'111." , ql1!l os religiosos se embarcas_em logo, fazClldo-nos, I' ao dilO cilpitâo-mór, plOll'SlUs, para que lião
tracti\~sp.mos mais da maleria, como o lizl'mos, ppr n~o dar occa~ii!o a DOI'l)S motins,
~om que esle povo se prrdesse; r os Padre 'C cmlwreá'ão,. m o podermos imprrlir,
nos dous navios, que aqui estarão; e indo até a b'IITa, lornou ii arrihar um delh's, POlfazer muila agu~, com sele religio o. ,e para harcr de se concenar o n~vio,t1r~el1lbar
cárão os Ines Padres.
Neste tempo chegou aviso do M.lranhão.do govrrnador nui í'~z de 5iqurira, pm como
naqllel\a cidade, por meio ela sua diligenciil, tornltrilo a recehl'.r os dil()s rrliJ.:iosos, e
re~lituHos ao seu COIlI~~io, no spirilllal 'ólllculc; CUc.1rreganc!o-nus o gOl'I'ruaclor,
ao capiUlO-lllór fize somos cit o inesmo, I' ('.hegandn I'sll' al-i:o "111 18 de Junho passiIdo ,com 0111 perdão geral, que em 110n1l' de. VOo sa l\lagrsl'll.lt~ dava o govl'rnador a lodo
este estado, logo mandou publicar o dilo capitão-mór, orc!('IHIIH10 oulra jUllliI ua igrc'ja
mall'iz des.la r.idad(', onde em preseu~a dos que COSllllllão ir a ella, se I'rfll) a. urdl'lIs
do sobredilo governador, e as demos ii execução com o capilãO-lIlór.fazt'ud . 51' len1l0,
dI' como aceilavão os l'.ldres na mesma fôrma, (jUl' no nlaraulJão, cabeça do Esta lo, e
com as mesmas condiçõps, as quaos ainda não sabemos.
~al1ÍlIdo dajunla, fomos com o cap.ilão-mór á t~sa,oude assislião Os taes rcligio os,
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rílríl a fortaleza, mais depressa do que liLlba sll11ido, <com tl maior parta
(la ~lIn SI'IIIB, 011 ll1(1rla. 011 ferida, sem uus 1'11 si 11I'. 1l1111l Iliu gluriosa a ' I } o.
1I1ais,I.jue Ir· soltlildQs, e sete Judies, u que pílreceu n~ihlgrc,pell\ desigualdade da unlíJS Il. n ulpls for~lIs.
No rne;;rnu tempo, qne os ~lOSSOS se r,ongratulílviío da "iC!ul:ia, enlrou
A nlonio, !\lllll iz em OIJ lril eonll'fldll 11111is borrorosa,aoude não l~avin forqaf
que r\:l:>is.tissem"nHIl1 \,alu\:,que se lhe Ilppozt'sse,c porque "io,que com pas~oS apres ades SI' I;Idil\\llil\'ll a morle, mandou dwnlílr 110 veneravell'adre
lll~q\:idiclo AtnoJei,ew cnjns mãos lhe efltregou todos oS segredos da í1lma,
. puni 11 dirkgir sÇg\Hil I,wqllellç. ultimo lnlll c da mOl'llIl vida. necehid(ls,
10dos OS SíH'ril 11'16111 os, eh '1/lIO" ('J~ I.<io aos pri nci flacs ('[lbos cl<\quella i II osl re
rcslí1urllçãe.,. expondu-Ihe ~)rel'emel1le 115 UH1\'clJ.ienc:ins, que ii lodos rC:III!\.l,-':[I\l d.1:J saglJir,e concluir aql1ella gueITél,recuJUtTicoda\lclo-HlOS íl prompta,
I) 1(',11 ub.eÜiencia ao seu nOYQ ge\lCríll, r.un,lO slljeilo, a quem noio faltavu
~lleJ'eyimClllo para 0 C'(ngo, 11('111 yalor, e brio para os defender de seus
iililfligog' dcspedilldo-se ullimamente ue lor!os,<'om iJlconsolllYQ! silutl'aoe
I.l.os s,eus, so recol1(leu sú por só,co~,. O seu IJOJ;n Podre espiriluíll, traclando.
meramente das cOtlYe\licllci~ dn .lima. p~I.J'il mQ~lrilr DU fim ua vida qlle,
tOIll a. I'i.dcn\ia dl;l soldi).do, ~lJlJ()e laoll.ll,llll Ç1iull1ílr a picdiloe c~ristii. com
qlle II1().r~eu. 1)eixon C(l1 se·1I leslat11el~Lo SI 0\11 filbo. nulornl. ~1.1JC Li~lbll,
por herdé:iro. e a.os 1;'ayres nor aumillislJ'(ldores uo sell engenho uo l1apuI;urú~na J~1inori(~é,lde do 1111,10. Assilll llCU!.JOU g!oriosaJlleUIC IlU campan~a
II;

os ~~v{ln.l;o~ QI\ ~rl.1 r.oll~~in\"orn tod.o o aCII,l)l Pi) 11 hí1J;Dr.O lO, e ct('1110(1~lréJ<;Üc~ de alrlrria,
Ite qtltl di),m,(},~ I,lIh'il'iI illfOl'lllal;<io a VO.'SiI l\fagl'slil(1t\ esperando da sua r'ill gralldeza
~e sirnl (Ie l:uall~"lr eOllgicler,II:, qUI! n·r.(JlIlJ~ccnrlo-se c~I('S I.nnrarlol'('s al'l'epcnrlido.,
I.hp. fil:iI sendo deVido o pc'rel<io, que da pkdade e clcIIICU 'ia de \' ússa ~;I!jeslijde espcrüo.
c qll,C já em seu n~al IHJIllC lhe pl'Omelll'u. c millldOIJ o novo S'ovcl'lIatlor lIul, Vi\.Z (e
:"ilplt'il'i1, inl('irildu da \'I'I'dil~lc dcsle Jll'~fJdll; e Os mor,Hlol'es dl'sla C;.lpil.aui<! ,no l1lail
di~nos dellc, porque não ohl'f1o nada. senilO II rXl'mplo do ~tarilllbão~~al)l'ça do Estudo,
e de lJllem for~.o persu\I'jidus, I! ilmPilç;ld'Js se ilHo fj~l:ssem OlllesrnO, que lá se resolTla.
DC-lnili~. S!;t1 IJ 01',. qllç QS r1iIO$ I''!)igiusos lIesta CIIJ'lilullia,l'lII's mesmos se auscnlárão,
e·desampill'flrão o seu coll~l!io, drsj\lqll~I'liIJHlo os ll)dios, ,'assallos de Vossa~l~gesladll
dás suas \l.ld~étS' deixa:ll.UI,HIS IP1ilSi de. p"jadils. srtl1 estcs Illoradol'rs os couslrangerclll,
cm CO,IISa alguma,.08 qUal'S ItUQ podqn dllvicl;lr, de q\te Vossa l\1agrstarle use COI1l
elles\da stla (;ostulllilda grandl'r.,a, pois esles '(a~sl)lIl)s a sah~m 1'.lIl1lwm Hwreccr, como
se tem vislO nesll.ls parll'~, ollde 11"1/1 rSIo'neliclo o ~lllperiQ da Vossa ~la{;teslíldr. e feilll.
çon.hcoel', e vl~lI.erar o SCIIIIOlIJe. ~ t,nllas na~iies de Cenlio ; cOI.no Iélmbrm lançandll
pUI' talllas vezcs desta cosIa aos lJollande7.es, dr~alojando·os do tabo ~lo Qortr •. ii custa
das SUélS fa7,enda~ Sa!lglle c "i~us, selll J1\'nlilllll dispI'uflio (III f~zellda reiil,. SCI,H.!O cst:\
\lI.I,la fl'Olllciré). de i~l,imigQs,assilll ualul'acs, \:01110 r.,,\ra)ll-(eiros.
E fazl'ntlo PlllJlic"l', c aciorar o UQIl1C (!I~ Dcos, (I 1aIlIilI-!CUli)idade.,o qlle S('/11 as SIlé\S,.
a,rnlas fôra iI11JlossiV("; i)lém dI' OUII'OS Il1uilQS rnt'l't:cime~IIQs, como é 1)0 ac(;resccnl~·.
ll1ClIlO dil f,'~elltla (II' Vossa ~Ial-(I'stadc, qUI' é CI'rLO, que e~la Cilvilania ~, o prilldpal,
sustento _(o ~slad(J, J)of sa dr maiol' rrndimclllO., ql/c a do M\Hé,lI1lJriO, lIl\)is. illl,liI-(3, e.
(11' mais geull', .íICIUlilldo-sl' d,'I!a ,I do Mar"lIhiiQ \lOpl a Illilior \1\)1'1 do ordCllildq cio,
govcmadol', UUljt!lIr-gl'lal. prlllfllllr da f"z('u(la,l~ ligario-l-\l'I'al: SC'~l\lo ludo IJrlll (;I)UIra a razão, c ç(J1l1 II111ilO ~uil COI'I'l'SIHIlIlI('JJda,cuuIO ilgora cxpcrilJ1I'lIla1l10s, puiS.lI1anllillldo-~e duas ti OpilS de I'o'sgalt's tIlJ serLão.,lIitu só dãv o l,uuiQI' prOICil,U e,lcllas. iÍ gl'l}le.
UiJ1ltlclla CillJilél\lia, mas lal1l11qll ii IIOIHU, J,Ualldauuo ddl.J (,Js, çü~o"" e lilz.cud(,J i~' esl~s.
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um hcnjo, que merecia mais uilillada dura\iío, a não lhe atalhar a morte
a grande gloria, com que li/·Jiw principiado umiJ dllqucllLls illuslres ac~ões,
que eleva é10S homons, e lhe levaula cslatuLls no ltlmplo da Famll. Viva
I mamente, já qlle por suas Leroicas aC1;ões,/Í1erece ser aeclamado pelos
clarins ua. historia.
Foi gerlllmenle sclltiJa ã SUél morte, de todos os bons plltricios, e seria
aind" mais, se não cnl:ugassem as b3rimas com tl aceFtilda nomeél~~10 do
SU(; essor, que foi lugo approvmla por pluruliuaJc ue votos, como sujeilo,
cm cujos homl.>ros cahin seguramenle o peso de uma. fllC~ão teia ardua. e
de uma guerra t50 renhida. Concluiúos, como melhor permillill alugar,
c tempo, I)S funeréles do commnlldélllte; lracloll Jogo Antoflio Teixeira de
M 110, de iLlcommodar aos inimigos., com os dous cilllLões, que estaviio
cavalgallos, com teia boa fortull8, que com elles desmollláriio a dous da
fortalez 1, de que recebia grave damno o nosso quartel. Enfurecidos os
llollandezcs com esta novidade. vendo o munife lo risco, u que eslavão
expo los os seus artilheiros, inslin-iHJo do demonin, no que pnrece, enlráTào no hnrbilro. e sllcrilego projeclo do pOrem a imagem ue vullo do glorioso S. João Baplista, naqnella mesma parle, cm qne ilcerlaviio' melhor os
nossos tiros; porém o santo,quemnuo ue empenhar os credilos da nossa
fé, com uma vllrgonhosa confuslio dos pernuos h reges ao primeiro. fogo,
qlle fel; o canbão, aonde o tilllJão posto os in~migos do seu culto, rebenlou el16) com llio falaI eslrago, que fez em pedaços o que se achavão mais
moradores sujeitos a ellrs. sendo que aqui os lia melhores" c mais experiJuenlados.
E qne vislo ~f'r e la vinhll nossa, flOis nós a planlámos, parecl', qUI! era JUS\O recoIhessemos o frlll:lo, e não elies â nos~a cus/a; porque daqni vão as can()iJ~, os manliml'nlos, os guias e os lingnas; e sendo lodo o trabalho, e <Iisp.cndio. nos. o, derão ao
)101'0 dI) Maranhão qualrocéulas pel;as dI! resgale, e a I'stc sÓlllcntc Cl'I~l'; desigualdade,
(Ine 1l/l0 l! soll'rivel, n('m él de nos não darem nma tropa á parI«' para ir por nossa
ordem; tudo islO nascido dos homens do lIIaranhão lá primriro inJormarl'D) aos
I\(l'·r.l"nudores, qne V~llI desse I'rUlO, sem cOllllecimrnlo das cousas deste Estado. onde
lhe fall'm crêr convém,assim ~e fa~~a; srndo (anlo contra a razão, flue se o informflrão
da verdade, lemos conhecil.lo lallto zelo nesle fidalg-o, para o seniço de Vossa lIIageslade, e lanta il!naldade na jU~liça, que a ler lJoas iuformações. Indo fixera com acerlo;
mas lia ~randcza dtl \ ossa Uageslade esperamo o rl!nlrdio, que será muilo raciJ.
q lIando- Voo sa la~esladt: se qUl'ira servir de nos mandar dai' Iropa ii parle, e que Yá
daqui nlt'smQ ordenada pelo capitão-mór, COlll a <;.101a...., para qUtl assim esleíl miserayeis I'assalios se possãll allgrnl'llli1r, e accresccnlal' o rendimento da fazenda real,
allilnanclo-se a nOlos dcscobrilllcnlOs neste uovo mundo, com que o impcrio. de
Vossa lIIagestade, seja mais dilalado..
Pi\ra o que pedimos a VOSSi! Magestade nos faça a \l1erc~ de enltrandrcer esta c1dadJ'!,
e Capitalli/l-lllÓ'" que j~ II mui digna de lograr ~l'ande arcn'scenlamenlos,uHl·ndalldu
V!l$Síl I\'Ja~eslade dar rrginlCljlO :.lO cllpitão-mór, com potlllr, para obrar sem esperaI·
resoluçao do ~)ilrilnllão, e PUI' se achar em distancia de mais de cenlo e trinla lcg.u<ls,
HI:rcct'1ll muitas cou as do seniço lIe Ileos, e de Vossa lIJage ·Iade.
fi sim, Scu\IQr, que se Vussa ~Iugeslade uão acudil',com prol"Ídl'.ucia efficaz,. e regi·
mel\lO especial para esta waça, se perderá, licando iufructifero lodo o tra\.Jalho, que
liyernos, e lIO 'sos an lepassados em cOllquislar ,'sla Capiwuia, sendo cousa tão gral\de,
COU1O, é /lolorio i e laJllI~CIll IlccessUa paru ali\JJI<!.1' iucoll rellieules, (111e o capitão-mÓI
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p.e.rio, ohrigando-os um t<io manifc to. prodigio,1I tirar il imagem com mais
re peito do que 11 tinhão posto. A esta peça, segundo a tradição, ainda
existia IIssim quebrada no canto da rua, que fica immediata á torre \'el ha.
do collegio, e vai acabar na enn,itla de Nossa Sanbora do Desterro.
Tinha entrado anno. de 164-3 se~ acção, qpe se fizes,se diana de esP(;l.daI memoria. e como da noss~ parte fosseIll; já (altando as munições. de
guerra, crescendo ao mesm,o tempo alguma t1esuni·ão entro no sos cabo '.
pelo mptivo dos diversos pareceres, que cada um. scguiil, mais peli1s regrns
da propria vontade, que da razão; se via obrigado. o capitão-már ntoJ~io
Teixeira a le.vantar o. bloqu.eio, e.retira.r-se pa.ra o interior da ilha, o que
\ez com, tão boa ordem., e pericia militar lias ~.5 de- Janeiro, que só com
~ luz do dia se soube na praça da. sua retira,dll, a tempo, que j"á I\S nOSSlIS
tropas se acha.vão. no C9ty,aonde no anno, nn.teccdcnte tin uão aJcllilçado as
Q.1'mas POTtUgueza.s. uma insign.e victoria. Discorreu.e bem, o nosso commáodante,que os inim igos lbe baviiio mandar picar a retirada, motivo, porque
lhe armo.u rio mesmo Jugar outra semelbanttlemboscada.ão lhe auio errado o seu d.iscurso,.porqu.e a pouras horas,se sentirão os llollllnueze em
numero de trintll soldados, a, cento e cincoenta In.dios commandndos por
,João Lucas. ca.pjtão~ que tinha sido, do forte do Ce.ará .. 'l'ão. emhcLilios vinbão,e tão cégos dé,l Slla m.csma paixão,que faltando aos proceitos da milicia, sem guardas a.val1.Çadas, que descobrissem cllmpo, passáriio pelo
çaminho,. aonde estavãu os nossos oscondidos, que quando já voltavão em
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della lenlta jurisdicção,para prover os officios, que l'agarem,se quer por lempo de. ri
mezeS,Oll emqlJilnlO não vai aviso ao l\larilnhãp; (' se Vossa ~lageslade se qllizer scrrir
de accrescen,tar a.este posto, com o lillllo de capilão-mór governador, ficando scnlpre
snjeito ao go,'ernarlor e capitão ganeral do Es.lado do I',,·anhão,como é o nio de: Janeiro,
Pernambuco,.eParnahib;t ao governo da llahia; será grandissima mercê,que Vossa ~Ja
gesta(L!l fatÍl a esta rcp.ublica,e Capitania. como [amb m aos vassílJlo clplla; e para ste
c;xercicio é mui digna a pessoa do capitão-mór prrscnte,cujo,zelo. rlili~ellr..ia c cuidadO
no serviço de Vossa ~Iageslacle,e bpm commum do povo,o fazem merccedorde la honra.
G,uarde Oeos a real pessoa de Vossa Mageslade, como lodos os seus ,'assaltos tla\'clÍlos
r,nister.
licLem dO,Pará,em camara, 26 de Junho de 1662.
PROPOSTA QUE FIlZ

o GOVIlRNA.DOR

1m JUNTA. QUE C01'l'VOCOU.

Depois desta hnmilde representação, que '1 cami\ra do Paril, frz em non1l' daqnp1l<l
povo, a V. Magestade,e de outra ,que lambem lhe fez o sobretlitQ go ~crnador Rui Vaz
qe Siqueira,sobre a mesma maleria, convocou ull1a .il1nla,em ql1e propóz aOS ql1C cosUlmão assistir a e1la: que hem certificados de"ião esta .. lodos os moradorp daqlll'lIe
Estado, dos aultmenlos,. ql!e lhe rle!'ejava, assim pelo s....viço, que t1elcnnina"a fazl'l'
ao seu rei, e senhor, pelas suas. especialls recomll1endações, como pelo bt't11 unil'ersal
delles moradures; 'que pelas inr'lI'Juaçücs, que ha".ia tirado pelas dUl'idu5, r,ue hQl1vera com os religiosos da Compan!lia, supposlo, que slal'a ..emediado o f'.·cesso, que
neste negocio se commell!!ra, enlendia que' ossa i\lageslarle lhe mandaria (hlft'rir; e
por o..a lhe parecia se não inTlovasse,cou~a, alguma, porquanto e havião rClIlctlido
papeis baslantes para Vossa nlagestade, e seus minislros '·Illend l"l'Il1, como as inforlJ'laçães particulares, que se \IJe linhão dado sobre a atiOlini Iraç50d05 ]odios. 'o unt,ra,vão O bem. ~ommumJ ~ a ~x~criencia ~jllll~ mpsll'açl0, era CQl. SUá ruina a dita
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demnndll do engenho dá Araçllgí, que prelcnd ião saquear, brindados dé
um cOflsidel'uvel bOlim, lhe sahirüo os Portuguezes a Ião bom tempo, que
motlenuo-os 00 meio de dous fogos, os acabárào a lodos com b mesmo
abo, que os governava, excepluando qualro Iudios, que na espessura dos
matos slIlvál'iIU as vidas. para levart!m tão triste nova, aos do séu partiJo;
n;io custauJo aos vonceLlores áquellà uc~;}o mais sangue, que o de
ulgumils pequenas fcrida , e poucos mortos.
Alentatlos os nos'o com o despojo, e bom principio ela sua marcha, á
fado seguindo em boa ordem até o lugar de Moruapú, aonele {armando
logo o seu arraial, l\.rtificauos o melhor, que puderão, expedia o o-eneral
1I1gumas partiJas, 'om que por dUàs vezes fez botavel damno aos IIollandeze , mataudo-lhe muitos soldados, e fázendo alo-umas importantes prezas, alé que con umid.as li maior parte das munições de gUtllTa, chamàudo
a conselho, fi sentárão, que ilquelle alojamenlo se desamparasse, e se passa sem Iodos com suas famílias para a lerra I1rme de Tapuitapera; o quê
I,uzeriio logo em execução, depois de tres mezes, que tinbão occupado
aquelle quarte\. Andreson, que se ucbava na pra~a de S. Luiz, vendo-ll
agora dosas omLrada dos Portuouezes, se retirou lambem para PernambuclI, uanuo já a nossa restauração por acaLaJa. Os capilães Pedr(j
~lilci()I, e seu irmüo Julio elho uo 'alie, que tinbão vindo do Par~, ao
SOccorro do MuranhLio, como deixárão em Tapuitapera as suas cauôas
illconsiderada, e menos decoros·amaute desàmparárão os companbeiros,
administração nos Padres; e (file o Padrr. t\ntonio Vicl,'a, visit;ldor daquellas missões, qlle fõra enriado para a curte,olldc já estaria. e lambem o ~o\'ernador D. Pe~,ro
de lellu,cl1l cujo tempo havião succediúo as alterações.e expulsão do. mesmos Padre••
e a iuubos convinha pleitear lá o negocio, corno principaes COluractadorc , que forão
!lell'; ru de pur cer, que esperas em n:solll{;ãO do reino, e que qué1ndo e ta não fo se
couforllle ao merecimento do ditO negócio, enlão pllderião rcplicar com melhor fUDdamculo; e que por ora estariao exclliido os ditos Pudres,dà jllrisdicção temporal; e
a ',Im, que nno cra necessario Ihais, que impedir-lIlcs algum acto Deste particu!ar.
quando elles o quizes cm fazer, até resolução de Vossa ~lagestade.
ASSESTO QUI! TOMOU A JUNTA:

I~ acahàntl0 o dito governador eSla pratica ordenou, qllP. vótasse cada um li\'l'e~
m<'nle,n que elllcndl'ss<', que cllese conformaria com o qne fosse mais Iltil a lodos; e
ullif'JrIl1CIlIt:nle os (llliciaes ela camara, COIl1 o procurador da cidade, t mais pessoa.s",
qUI' se ach;írão na dila jUlIta, farão do me. mo pareter, de qne se fa 1(~rmO, qur. as 1gnllrã lod()s com (Ieclalação, que sendo ca '0, que. p honves~c de replicar à al~lIl1l<i
par/C: ela rt'solllção reall panl este uU"'i1o . e jlll1tariào em sna pre~ença os. 'pro~ura-:
dores ela cidade de Bclem na do ~Iaranlião. 'alll! a do I~slado, visto e 'tarem JiI eh:ltos ;
cujo terIDo l!Iuudon lan 'ar o govcrnadlll' nos livros da camara, onde se acha.
COXFln)IAçlo OE SU.\. 1I.\GE5TÁDE sonRE o

PEnolo.

Eu ('l-rri: fa(~o .-aber aos qlll: r<la minha provisão virem, que tendo rcspeito\,<l(l quI'
me rcprc ento.,· o govcrlIud'Jl' cl .U u'lU'l:iO llui \'aL (li; Siclnei"u, cm razão lias iu Jllie'';
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CsC CmhllrCih~o par:l o Pnrá. lcvnndo comsigo ns pOllCt1!:; familiil~, ql1e pil~
darâo, e o" q'lizeriLO ncompnnhar; entre olllls o culcbre Pedro Dessaes;
Bi~cllinho. com ~lla mltlhcr n. Anlonia de lHellezps. e LOllrcnço de LFu,
que como linha assislido ne:ta campanhil. niio servio 1011('0 parélllos ueiXli\" della IIlglllnns IHilicia . de quu U'Yllril 110';) il~roYeitaml)9 nesta hislori".
Quizüriin IIS mais sel!lIir a me 'ma derrota. por terra, por niio poderem
po.r loar. Sl: a I:Ol11mndidade do, cilminho~, enlúo illlprilli<:al'eís polll e"pcsSurll uos mall):; dl~sse lugilr ao gF!1J desi.'~ni(l: nlóm de que a dislllflcia do
aminho de Cl!llto e lanla~ logua (o (1I1n hoje 1'0111 molhar al'erigullçúo, o
certo !:lJn10, gC lCIll !'l\oIl11.idn flO nlllllel'll de oitolltil) para genle Illimosa. e
COlO lllnlas flllnilias SI\ fazia ii l'iil"eJl1 tolalmenle inélt.:ces, iV11. A lodl) '011solav" o 1.Jon~ l'otore BCllol1ictn AlIlOdr.i, cnrnp"llhciro insl'parill'el 111'9 seus
Il'abalhos1 iI(:lIuillilo-lhes,nüo ó com 05 SacraIIIClllo~. III1S nOrilssiditdc da
1I1m/t, SBIlii.ll tililtllel11 com os rcmp.dills lias enfermidades do rorpo : e por
que o nos,;o cnll1maillllllTte, lIidac!oso. e illdceisollas operar:!'; : da gllcrrtl,
fi1lto de meio, para ii sCNllir. I'iyja assaz descon!l)nle, I'cnr/u a p1l SOo lentos fugir-lhc:J das rniios a gl1.1rill daqudla JrlemorlL\'l'I l:llll(pli~la: u I'adro
Amodci n élllilllO\':I,l'OIll (/ill seglll'its prome;sils tlu S;iJl;r~OI'ro Divino,II:1 wa
nl1tior llt'rossitlade. que cnulilld'O IHI rirtllde d/'st· \,cllur<iye! vllrüll. l':'lfllrt:a"II citua vez mais ii slIa r·oilstllnrill. e 11I'IlhuI11 do. I ortllgllllZll'; dl's":I'f'ra":\
jii de Ilkilllçnr II rernedia a tnlllos !i';rj):t1I111s. Tall"ra tl cOliliullt:n, qÜI' lodos
tinhilO IIUS SlfilS or3çÚt·s; porque cOIll Sl:US nlésmo olllVs olJsan'll"àPj o
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molino, cplr houve rnlrc nCJllcl1cs morilllol'I'S, r os J'(,jj~i~~'jls da (:olflpanhià,
por Cilllsà dns \'cxaçô,'s, (It:c pilt'll!C/nO, sobre ii f6rllla t'tll cpu: ildlllini. Iralâo os 11111io~
lla<tflelll~ l~slilcl<1, (' (JS IIa"r1'1'11I torll;tdo a rccclll'r, lalllO, qtll· C"S. nll a 'allsn di' ~lIas
dltr,.I'I·lIça'. plTr clljo 1'I'~peilo IIIe cl1ncl~c1cu prnlão '111 mell 11011lC (I dil'! l-:"I'('l'IIilllor,
l1e'i pur b\~III. por dl'sl'jar fa7.I'r mllrcé ;IIJllelll's BII'lIS la,sall",:, de coufil'll ar Il dilo
pt'l'c/il". I~ que St: niin fali' mais. 1I1')l1 trólcle da~ wl}llls 111111'(' os IIHlralltll'l'S dI! di\(J
T':s1adn. I' us ~ohrcJHlr.i rclig-io.iOs. I'clo (/lle 1I1l111llo ao llilo mCII 1)'0\ crn<ldor li fnçil
assi III CIIITI pdr.
Jo'rall';is '/l da. iI"a a ft'1.1'1J1 Lbboa ii 12 dr 'it'(rlllhro de 1.(jG3.-0 sccrl'lario :'Ilanocl
Bar,Clo de Sillllpilio ii fez escn;ver.-EL-/ld,
aI!SOLl;ç.\O IlI! SUA M,kGESi,IDll

soiinv..\

~IES)IA ~IATlmL\.

F.II ,1-1'('1: filç'f/ slIlJ(!r aoo lJlIÜ c"ln minh-n Iwol"biio I'.ln rlírma dI' ki virt'lJ1. quI' por
se 'ta~'CrCIlI 1110\ III" ;.:ralld,'s \III I idlls t'lIlrt: ti, n~oradon·:t (ln :\1arilnlliiu, c I " 1'I'li~IO'Os
c/ii Compilllhia. sub,!! a úlrilla 1'111 qlll: rlt!lllillblral'iio "S lmiios dilt(I1L'lIc E~LI"". I'm
ordem ii prol isi'ill. que ". P:IS:il111 a ~I'II fa I III 110 'l"IW li I fifi;). dils CiU"!!S \'l'slllliÍr:ill ns
tumullo-_ I' t'XI;l','SOS fl"ssados, l1ri"ill.ldo 1I1l\" das f:ri!lllll's '·":al:ü"s. qlle flilll~dãll
por se llii" Ilrillil"I1' a ki. qlll~ SI' lillllii pas'lllhl ,,/, itllllO (It~ 1,()õ3, 1'111 lalllo qlle dl'~I-::í
rito i1 St'l" ('xplll~tJ"'i os dilÜ... I'l·li~iflsl)s das SlIa", iJ.{l'l'jils t: ntissi"i~s, an t'xl~l'cici() das qllill'S
l~ IlIl1ilO (;IJIII'l:lIil·IIIC. qlll~ IUI'IICIII ii s"r "dlllillidos. Iblo lião hal'r'r call~a. qUI: oiJrII:'lIf.! il prh il-llls 11'1~ts aul'~~ lTIoila~, para (jlll' o SI'1I ~;~llto z.. llI Sl'jil alli UI'I:I':~ilrill, I~
(II's"j~lHlu I'" "lallJar liio ;.(r:II"I..s iUCIJIII'I·llicules. r: I/lle IU"\lS 1':"~i1I1"s 10::...·111 lo,la a
1'<11."\ qllif'liH;iill. ljue ri jO'io. 111'j por !lNH d,' ·1.lrar, qUI' i"silll os dilO, I ,·li;.(ic1so' da
CllIl11'il4!lia. rOl/lO os dI: outra (I"alqtll'r l'~li;.(iii... lião 11'IIi1ãn jllrbllk<;iJlI ill;':III\1il lI'mpural ,ohre li o{lICI'I:O dtlS lU'litJs; (II~O ,acq;{\I'ii" iii " qUI' il Iurn:íràu ii .,1lAIJII:ilr) c cjue
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quão oeveras lraclava elle este negaria com Dpos, 1\ quem rom en areci(~as
SIlI}l}liGilS, banhado em lagrimns, pedia désse o dosejado dos 'unsn,úquelles
nff1icto moradore3, dl'slerrillJuo de tudo a perfídia Ilollandeza de tllnilS
terra', quo 'laViio dedicadas no cullo ue 'eu ilnli- imo Nome; e c/lia
Deo lhe fallavll ao cora~üo, () 'xhorLoII, II que l'sperassern da slIa ililinita
bonclaue, e da inglllar prol ~iio da slla.\Iiii Sanli sima o ultimu 'occorr ,
110 seu maior aprrto. O elYeito desempenhou a promessiI, porque a pouros
dill' cho"ol1 uo PUl'á O rnpiliio Anlonio de Deo ,eom um bom fl)l'\lPcimClllo
do polVOI'i.l, marrão, e bal/l. E 'le opporluno soe orro, paril a uperilc:õe: da
guerra,en heu de maior all.im 110 i'piliiu-mór, e aos eus. oldado cle
novo e pirilo , para conLinllilr II campanha no me mo pniz, de que eslilVil
já senhor o inimigo. Aproveiloll-se ellliío o Pndre Benedi 'lu Amudoi de ln
ardor Illililar com a grallde tünrtan,;a, que tinha em Deos, e com élS POUI'rosas ilrrtHIS do . cu ardenle z lo, foi l\ln forle o combate de r.nUI'S com quc
os por:uadi a concluir a mpreza, no seguro da dt'sejada viC'lllriil, CJIIf'
conqui laJo u41telle vai oro os cor[l~'ões, e rcrluzido (lO me:>1l10, qlle ii
sua valentia lhe ilcollselhava, por melhor se re (lI\' Irão ullillliml>: il s,'gllir
o !>OIl1 ponderado, ainda CJne ilrri rado parecor de Anlonio Teixeiril Jü
l\T>1I0, qll8 IIwi ,CJIIO qualquer olllro,dcsrjavil immorlalisnr ('om c la acçã
a "\oria do u nome. Primeiro, que llldu, >xpediu ao cu Ipnellte Antonio
Dia MaLieil'a,rom mili sele Porluglll'ZeS,Om dna CillJúaS IJorn e.quipada
de Illdio , se uem aptu' aos rell10S, lnclllllr aos lHCl1S; COlO ordem para
n l'spil'iluni a tl'l1h~o lallllll'llI os 1lI.1is I'l'li~io~os, qlle as:isll'm l' i'~:idl'll1 nnqnelle
ESlado, pOI' ~I'I' J""IO, qlll~ todns 'l'j,illlliJl'l'lro:, da I iu),a du SI'nhor; I' q\H~ u pl'l'latlll
Ol'lliual'io, eflUI os <las n'iif:i1il's, pos,ilO 1'''1'01111'1' os I'l'li::iusos dl'lias. qllal's lI\ai sullí'i"Uh~s lIu's pa I'{'(;('I'I' 01 , l'Ul:OllIlll!'llItaudu-lhl'S as p,lrllrhias t' 11 Cllra d;" alma., do
(:l'nlill d IIlucllas aldtlas; os qual'oS pClll,'r;jll sl'r 1'I'IlIOI illi,s lilll;!- a~ VI'Zi'S. qlll' 1111' p.1I 'CCI' ~olllcuiclll . (Daqui, lllo-lra 11'1' Oorrliuario .1 juri:ll irdo, qlll' Os l',\I!I'l'~ III('
l!lIpr'lII IIslIrpar, oppondo-,c·lhc 'I!flll' 1I.,C!1I tI'ha): e ljue 11 'ullllll1 rl'iiL:i'"o. IlI'm a
. lia rl'li{;l~o, pllssa ler altl a: de Indins rurros de adlllinislr.lçiio: os qllal's 110 temporal
podprilu ser g 1\'I~rn;\llos IlI'los prindpill'S. qu hUII\ 1'1' 1'111 cada ai it';I; (não.1\ 11'111 IIl11a
alu!!a catla Illissiollario, ma: <1l1a~ I~ lre~ para r'lZl'r Illaior JlI'g'lIl'IO) I' L/ll'1l1110 lt,"jào
qlll:ixas dclles,cl1l1sadil' Ilo~ 1I1CS 1111'; Intlios, as P'Ilt.~I"io 1'",.,'1' ao. 010'11" ~II\ l'J'1I" (ore-:
C mais ministros dcjll..;ti'.;a. r.OIllU O raZ"1Il us Illais I'ilssallos lIaqll'lIc E,la lu; (o rccur,o
nas Cjlll'ixas é a jllnlil das lI1issõss, uiiu 'ljll:,lil;a) I' 110 parti 'lIla I' das lJldi;", cm ordl'lll
ii sc podcl'cm sCl'l'ir deli as aqllellcs mUI adol'l's. 'I' d,~I" pral icar ni-S(l o t'xclI1plo dos
Ol'phüos deste rl'ino. I' l) !file IliSPÜ!'11I a ordcJliI(iiu; floi. JI~1l s"lIdo LI riscu 11)('1101' <la
honestidadc das Indiils nãn dCI'I~ han'r dili'I'rl'llCa 110 "'I"' i(o. (Ilas Indias se) L'. HI'CIlI
Os missioJlarios Iii" dt':PUlic<IIll"II!1' cn,lI Ilo.; IJldiu:j; l' qlll' a reparli';ão do~ Indios,
Jlnr~ er ajustada como l:Onrélll. si;':iI a ord"lll CIIIllIl111Ill, de !fJlI' ;,~ ('.lIl1amS ua'lllclI,'
I~stado.no pi indpio (I..: cada ,'Ilno.l'\t'j;iu 11111 rl'pal'lidOL qllc ('o:n O parodiO de cada
aluea ra:.iu a l'l'pal'liL;iil) erHll ibllaldadl', lJ reparlidor, para salll'r os IlldilJs. '111C ('ad,
l1lorador !la de lui.~ler. 'o jMrochu p~ra afllllllilr o' qne lliio d,' SI'I"' ir; (IIS r, parlidores
~~" sõ o: l'adr ") nh~I'I'\aIHlo-,c IlV p:I!-(:lIlleoto o qoe li':l'iiell1 O 1'l';':ill1l'l lo t11)~ ;':"1'('1'nadl)I'\'s UII cap. flS (c,la lilxa /lOS pilt:allll'IILO: "ú. I' pr.ll,ca t;().1I
l/lllio~ qlll: sCl'I"'m
aos l'illl":s); I! qlll: clo'j;ill 11111 rcli;':IOso, d" rl'li;.:iJo ii q/l" IlIcar plll' lllroll. a qnelJl
"UCOIllIIICIHlcOI, qlll' (;I)ll) () caho da ~"clIlliI. I/"C ,,'ril :"'lIlprC nlluII·..dll Iw:as ril/llill',lS,
fa~a as CUll"ltli.l~ !lU ~(\r'l;ill ao n""'g.lIl', q:l:llldu i]:') In{·~llld ... ('alllllril~ (J r"qUI'I" 'fPln, ,.
rUI'Cll1 ue 'l'~silri"s, COlUlillllo. «III' O dilu r,·lil)IO.-o, !lCOI p.lra si, W'/l1 1';11'0' ii Sll,} leli-
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se infnrmllrc10 qne passaVIlIH ilhll, e Rio Itapncnrú. Pum este encaminhou
ello primeiro ns SUil pr{)/Is, com tiío boa I'ortuna, e destemido valor, que
sahendo navegava por elle um barco armado com trinta 110illlndezes, o
aoordou,degolando-lbe todJ a equipagem, menos um,que servio de lingua,
e Illn~anclo 1'0 0 0 á embarcação se encheu o Hio de festivas luminarias, todo
nquelledia,para mell.Ior celabrar este triumpho. B.etirou-sec.heio de gloria,
o despojos ao quartel general,depois de passar pelo forte do calvaria, s Jilll1da vez occuplldo pelos inimigos, om li nossa retirada; os quaes salvando
com repelidas billils as dilas triumphanles clInôas, as deixúrão pa SUl' outre
os riscos do susto, superiores porém ao perigo da passagem.
Do prisioneiro soube o nOS50 commandaote,com individuaçiio o estado
(la ilha, e exercicio dos lIollllndezes, que era andarem desl'ruetando I\S
lavolII'<lS dos moriiJores, recai hendo seus fruelos na pril~a, pIara fornecimento do sen prv idio, que jámuis avultado com o soccorro, que tinha
chegado de Pernambuco, carecia muito Je sustento. Nlio intimidou aquelle
(la nosso COIIlI11i1nJllnte; porque jit o sen campo se tlehava lambem mnis
f'ngro:sat1o, Ilssim de moradores,como de Indios. Ordeuou logo aos capitàes Manoel Carvalho, c .João Vasco. soldados amhos Jn valor, e resoluçlio,
que COllI /IS SlIilS eompanbim; passa cm á ilha á talar a campanha, e a
fazer aos i nimigos as maiores hostilidlllles. e elle com o reslo da suo g 'nle
os I'oi seguindo Illé se 11()l1mpar cm 11m lugar mai,s proximo 1Í dil/l ilba, e
o mai conveniente ii distribuiçiíO das suas orJens na occurren ,ia de algum
l{ião,poss~
O~ qllc ('m

tra7.('r escravos,llcm qll(, sejão Sl'IIS,nem ela rdii!,ião,POI' espaço ele 11m anno,
caela entrada se fi7.cr 'rn;(rl'q IIcrcm as camaras ii repl~li<;ão dils tropas dl~ n'sgatt's. IlIas lIãu se lhe c1l'r"I'e pur uPPOSiÇ;IO dos l'adn'.•) e Ira7.Clido-os, ser:\lI Iwrrlido_
os lill" 1',':rilI'OS a 1I11:tad(~ para o dl~nllncial1l(', c a olltra para a minha J',ILllnda: e o
COlho d" I'M:nlla,~nvel'llaelllrcs, t:apili'il's-mórcs,mais ministros t: ofTiciaes do Estado.serão
aehl'l'Iid,)" '1"1' elll nellhllma llIalll'ira nlilndelll razer os tnes rcsl>ales para si, lJb Iwn~
de mais de' SL: lhe dar t'm clllpa lias slIas I'esid('ne;ias ,e procrder contra I'lIcs com ludo
u ri~lIr dajllst:ça (agora mandão ra7.er res~at"f, algllns ministl'us.sem s' Ih' darem das
n'sicio'nl"Ía.,). e com eslas c1allslllas, c c1o'c1arações, 1I,'i Cllllrosim por IJI'Itl, que se gnólrdL' a IIllillla I~i lIu allllO de 16:i5, ' n regilll 'nlo do. l,w\'(!rlladorcs: e qnl' os uillls rcliginsos lia COlllpanliiil. possão continllar lIó1qllclla lIlissiiu, nn rórma, qoe fica Tl'fl!rirla;
I!XC:I'pICl I) !'ildre Allt,,"io \'iI'ira, plll' não rOIl"ir ao IIIL'II st'rvit;n, qlle IMl1e iíl/"('lIc
E,laolo do \lI!ranhiio. l'do qlle malluo) UIIS A'uv~l'lIadores, rapiliics-II11·)I'~S. offidill'S lias
tillllilras, mais lIlil1 isl ros I' onicial's,L~ pessuas clt· lUdo aq ul'lh' ESlado,de II lIalopler qualidado! e cOlldiç~o IJlII: S"jllu, quc tlldus ('II. gr.ral, e cada um I'm })arliclI\ar,cumprãoc
~lIardt'lIl I'!,la prnd,fio IIlllito Inll'irilIlWIII,' r.lllllO 1I,'lIa SI! C""11 ' m. se'llI dUl'illa 11l'1ll
iUII'rpr "lill;;io algllma; porqll'~ a,silll o Ii"i por scrvi~o eh, 11C!OS r. InI'U, CIlI1,en-;II;ão
cI'lqll,'11 s 1111'IIS ,assallu',bem. I! illlf(lIll'1I10 d,) E,·lacl.. do ~1;lI'ilnliittl; "I'Sla qllel'o,'1l1c
1l'IIlia rurca d,' Id," SI! ...·;{Íslad 110S lino< a qlll! tllcar, ',) lião pas<ar:i 1ll'la chanc:pllaria.
l.' lall'rú C:;""0 cana,scl1ll:lIlhargo da ord<:IIU(;iiu do IiI'. 2°, IiI. :lU l' ÚO, qllC~ o COlltrad')
llispõ"1I1;
I"rallrlsr.o ela Silva a (,,7. 1!11l Lisboa. a 12 rI,! SI'lL'm1>ro de 16U3.- O secletario l\f~
1101'1 I\.rrl' 10 oh! Sampaio a fl"z I'SCI'I'I'I:r.-r~l-l/ci.
Hill! r. sallla I'ra '!,I,I Il'i para o SI)"I'~1I daqlll'lIl's povos. t' para os all~ml'ntos ela
clirislalldaill' 010' IlIlIill' 110 I';'lilllo, l' 11,1 lal.I'IIda l'I'ill; mas porqlle l'J'a olil ao hl'lll
COIIlItlUm' por isso a ambição p,lrlil'lIlar 1111> "acirl's, arro;':1l11 a si .. h,'ol'fit:i .. do'lIa;
pUll1l1C lI.iu '0 1~luárii.o ii alcallçar I) IIIC>lIlU dlJlllillio {"IIII")l'al du; IlIllio,. (!iII ii os
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repentino accidenle. Chegárão os düus cabos a lão bom lempo, e com liio
bomsuccesso, que em varias encontros com os Uollalldeze ,Iues mllláriio
mai de cincoellta soldados, obrigando IlllS mlli , que andaY~o (~SpaIÜild().,
a recolher-se ao recinto da sua pra~a. lJ orém para resar ir u dlim no, que
as nossa partidas tinbãu causado na suas tropa', sabendo,que o cllpilão
Manoel Carvalho eslava com quarenta uldados,de fazelld ) UIIlIIS la\'olJTiIS
no sitio das InlJaúhas, expodio logo e senta llollllndezes, com cento e
cincoenta Indios, e ordem expressa, para que acommclllessem nas vantagens do seu me mo descuidu, sem dar quartel a possoa alguma. Quando
já ião chegilndo ao lugar destinado, farão preselllidos dns nossas selltinellas, c tomando todos com pressa as ilrmas, rcchaç'áriio os ago-ressores,com
tanto brio, C valentill,que os derrotárflo, e puzel'iio cm vergonhosa fuaida,
indo sempre picando-lhe a retaguarda com t<ia I em ajustadas cmbosclldBS,
que j unto da cidade, até onde os seguirão, já não ião vi vos, cn<io alguns
Francezes, a quem da nossa parle se permittia bom quartel; 1I0S qUlles
II1Budou o general Francez enforcar, parecendo-lhe, e supeilando niio pelejllvão contrLI os l'ortuguezes,conformc os rigoroso:!- preceitos da milic;ia.
Assim desuhnfava esto cubo nos seus inrorlullios, faltando á justiça, por
não parecer fallava ás obrjga~ões cle il aUlelado.
ne~arem, como cIlstumav50,aos morauores
fl tambem das Judias; n50exisliudo já das

daqllella conqllista,para se servírpm delles,
clausulas dulla a favor rios POVIlS mais que
Ião sólllente a de requererem as camaras a contlnuaçllo lIas tropas de re g-ates, a que
lIem ainda se lhes defure.
Nem lambem obedecem os Padres, ao que dispõem o rl'gimenlo da'Iuelle gO\'l'rno
no cap. 53, I'm que ordena Vossa l\lagpslade.'Iue II religião, que houl'l'/' de 11'1' lIIissõcs,
lião poderá com os rndio delia lalTar.de uenhuma sorll',clI1tempo algulII,caunaveaes,
tabacos, nem engenhos, de que o govel'l1ador ficará atll'ertido; e parece que ao llH' ',no
compas'o com que Vos~a l\lageslade os quer sepal ar destes IlIicitos ex(~rciciO$, para que
se appllquem aos de religioso" se em penhão ent50 mais em desobedecer ás ,uas real's
ordens; porque 1150 só Javr50 labacos, cannaveaes, e uugeohos, COIl1 os Judios das
missõe.~, mas tambem com elles de outras fabricas, colhem importantes interesses; e
para os augmeutal'cnlmais, lizeruo a Vossa ~Jagestade as represenlaçõl's, que SI' mo trli o da real resolur,ão, que Vos a l\lagt:stade lIu~s deu a ellils pelo modo srguiule :
Governador do Estado do ;\laranhão; eu et-rei I'OS envio muito sôlular. U J'i1dre
João l?elippe, me replcsentou em UUla das Slla~ carIas a difficuldade,que tinhllr> (JS seus
religiosos para abril'l~m o estudo no colJegio do Pará, como tjnhão feito no lIlarilnh;io:
e da grande oppressão.que padecem os Jndios. com 'as obras das fortificações, pedindume os mandasse alliviar dellas. Tambem me repre, enlou, COIIIII não é pos '\v('1 ao~
seus religiosos acompanhan'm as tropas tle resgate, prlo ('sl'l'upulo, que delles Jlles
lica (1); e que nas aldêils de repartição não tem a juri. dicçiio, Ilue fui s~~nido de IlIes
conceder; parecendo-lhe, que del'e ser absoluta, Sl'lll deperulpnria de outra. E ullimamente me ensinou a causa de' se não fazei em os ral(~ios dos primeirus res!;al ·S,
na fórma das minhas ordens, E sobre tudo encarece il pobre7.a dos seus l'OIlV~l1ll)s,
e das ~uas rcsidencias, pedindo-me o desempenho,de unIU ~ral1de qnalllia de linlió'u.
que deve nesla cOrle. E mandRodo ell considerar Ilajllllla de ntb 'iics,a llHltl'ria destas carias: me J1arc~en dizer-vos, quanto aos pontos da prillleira, q\lu COIll a 'lip~ada
do Padre superior tias missões, poderá cessar a I'cpugnaucia uos }>adrcs, u a queixa
(I) Para os que rcs"atão para os moradores; ma não para os que mandão das lllL,úes e du
sertão para a suas fazendas, por escravos.
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1'0nTl1G EZES AT~ C01\CLt.:lIlDt A RESTAt.:I\A~ÃO

DA L1DERDADE.

Tinhll enlrano O mez de Junho lie j 6!13, e jáJllais advertidos o:> inimigos fllgião muito de e (ln 'OTltrar com a nos 'as mmas: porque dos Portllpuezes expcrirnelilill'iio elles trio pe adas golpes, que a bom livrar, (quando
niiu ficLll'iio sem ellas) se reGolbiào quasi sompre com as mãos lia cnbe~a,
.EriJo trezo elo dilO, dia do glorio o anlo nlollio, e dava fuudo
Tlêl barra do lfilranbão l'edro rle Albuquerque, fidalgo da Cilsa r aI, com
pntenle de gov '!'nadur, c ~'pi l<io-general du oslado, ii quem o soreníssimo
rei D, João IV, 'ompadecido uo aptiveiro de ~cus vassallos, informado já dlls C for~os daquelles moradores, tinhiio tirado da sua mo, ma
frnqllczil, recommrndnvil o soceorro da idade, ii cuja barra cheO'ou, com
uma feli/. viagem, tondo partido d Li:rboil nos fills de Abril, em uma
grumle n:lo, bem fornecida llc soldntlo ,e mUI1l~ões tio "Ilerrn, e nolla lambem unJU lu.irla miss<io rle quatorze reliO'io 'os,que conduzia o fervoro o e
élpO loliro Padre Luiz [t'igueirn, que para e se eITeilo tinha plJssllclo á Portugal. Filldo nu se8'OI'an~i1 das suas amMl'lIS, osperava O overnlldol' cel'liLi<;ul'-se do eslallo da lerra,porque niio sa1J~n<1o,sc estava [,lor nós a pra~a,
dos moradores do f'i1rú sobre os cSlndos,porquc fio drJle, que 101;0 os mandarú i1brlr,
c qU(~ com Ioda a iJenevolencia 11<, de InU:lar aqu Jles nltlradorcs, c fazer tu elo o que
('si i!','r a 1)('111 llrll(' ; C assilll se c"ilarü lambem, que 05.1 adI' s, e queixem de serelll
os lndios occupados nas flJrliOcaçõps, porque o dilO Padre sup rior conbecc, e c lhe
praticoll na junta,que elesl" ohrigação não são iselllplos nenhuns rassaJlo"e que maior
oppn:ssão ,criil a da ~ul'l'I'a,nlilJ hil\'endo I'orlilic;u;õ s. que harc-Ias, para que se PQSsão escusar; não podendo CII dll\'ielar. que II sla materia vos havereis C0111 a l('mperança, qllP pcrmillir a nece,sidade da obra ,fazendo, que os Indios sejão traclados
com igual caridade ,que os brancos. E quan lo aos ponlo da segunda carla, sobre o
primriro, d(' se rscusilrcrn os Padres de acompanhar as Iropas. Sou serl'ido ordenar,
que não so elll's \"uliãO <'slil oecupação. ma que a 1~IlJião os mais missionarios, Cilda
11111 nos Sl'lIs CJislriclos, por nli ser ra7.50. qnc esle trahalho caiu lodo sobre os Padres
tia Compilnhia, 11('m qlle no tiislricto dc nns missionarias se inlrolU(,llã outro~,além
do maior conhrcimen\o. que se eleve suppôr, que os la s missiona rios devcm ter dos
sertõcs daqurll! s disll'ÍClos, quc lhe são rncarregilC!os P), Cislo com a lUoderação,
que ilponlaslPsel,' ([OC ii escolta, com qlle liou"crcrn dc ir os mbsionarios, para o dilO
fl·s::;ille.s,'jiio somenlc de s('is ~oldil~O', com 11m cabo á slla . ii Lisfação ; Oque fareis
cnlllpl'Ír.sem Irrlica ill~ullla. "ohrc o segundo pol)lO ela jnrisdicção lcmporal absoluta,
qUl' os Padrc's qtl"I'cm ll~r lias illdl\as, me rilrcccu lliio ncccssilUr tia nOl'tl declaração;
pol'l;m lislo os Pa(!r p , a pt'direm, son sPl'I'ido OUlrosim dcclarilr-ros,que esta jurisdit;Çilo. al,lm da espiritual, ljllC .lhe compell',não é ontra mais qnc 11 polilic;l, c economia ,',Ira o ~f)\I'1'Il11 das alu"as, C qnc nenhuma onlra lhe pódc compelir (2); porqne
Ioda ii lIwb "OS 1lf'1'I"\IC(~ a vós. e a vossos snCCl'S.'OI'CS, qne cm I1I('U nome a houverem
dt' l'xercilar. Sohn' () Il'rcciro ponto do divel'linwuto,qu'~ houve no dinil('iro dos resgales, I'OS iufo\'marcis,e me dareis conta CUI carla particular, ficando a(lI'crliuo, que
(I) Tanto se dcixiio vcorer os Padres !til Companhia da ambição de mandar, qn('.iú não
adnnllelll. que tlltlrw rtJh::i ,,(JS Ul'tll11panhem a" LI' pas, nem aillda pal'a o eus <.1islrictos,
p I'quo atG desles pr umeru ter JlI is pratica.

;2)

E só com esLa el1ÚJaração os aU3menlos daquclle EsLado,

e da fazenda real.
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prudentemente receAva ('ommeUer o porIa, para que não perigasse nelle.a
itnpllrlill1cia daquelle soccorrn. u se perdes cm de todo as esperançai do
remedia daqllolles valoroslls Portuguezcs. Mandou disparar alguma arti·
lIHlria,pilra vê!' se,adverliJos os nossos, nlalldal'ào reconhecer a não, que
pelas so;~s bandeiras, bem dill'a ii conhecer ,que era de Portugal. Advertidos
os liros no nosso arraial, di correu bem Antonio Teix.eira, o que poderia
ser, e expedindo logo em duas canOas oiLo soldados. com o seu alferes
João da Paz, e ciucoenta Iudios repartidos. recommendou ao cabo. a~eri
rruns e com exactidão a causa daquelles tiros; e e tando surto na barra
algum navio, que parecesse de Porturral o abordasse, e informando miudaln ole,')o capilão do que passavü, o persuadisse a bllsear li ancoragem da
yil/a de Tilpuitapera, que era o unico porto, que tinhamos entito á nossa
obedi 'ncia.
Partin João da Paz, c ponco depoi de montar a ponta, que chamão da
Ârêil topou com um lanchão de Hollandezes,com 27 soldados., que -vinhão
oe Araçi'gi; e tOI1l0 era destemido, e lIe prompta resotu~ão. não obstanle
a grande desigualdade de numero, abalroou os ioimigo},com lão formidaveIS golpes, que os que niio ficárão morlos,~e renuêrflo prisioneiros á va)cntiil d ·eu braço. O desvanecimento desta glorio a acção,o fez C!esattender, com [f'prcbensil'el nola, as ordens do seu commundanle, buscando

m'a u150 déstC'~, destes resgates por via da junta de UllSsoes, qne Tale o mesmo.
que p la srcrC'taria de E~tatlo, e que a esperu com LOchl a formalidade, que mandei
declarélr na lJl Illéllrj cios \esgales. Sobn, o quarto e ultimo ponto, me fareis resposla
ttunbel1l C'fI1 carta separada, informando-me de tudo o que tem, e possuem os Padres
da Compauhia e as ordillaria ,e COOl(ruas que V 'ncem. assim nesse Estado, como
no Hrasil, e nesta cõrte, e da obrigação que tcm com ellas, e de como as satlsfazem,
e se a poLI em, on não satiôfazer.
Escril)la em Li boa a 19 de l\larço de 1.693. -Rei.
Nem e la providencia, nem as ontras forno dlicazes para ces arem os clamores
dos puvos, e produzirem as utilidades espiril11aes e lemporael;. que dellas esperavão;
e pllrqn os damnos r.ontinuárão, lambem os moradores, ct)mo lea~6 vassallos, rccorrerão!l deU! 'Ilda de Yo~sa l\Jage lade, que foi servitio ouvi-los, c deferir-lhes pelo
1ll0UO que se segue:
QUARTA PROVIDEl'ICIA.

D. Jorro, por graça de Deos, rei de Portugal, e dos J\Jgarves, elc. Faço saber a "ÓS,
Chri tovãu ela Co ta FI' ire, gOl'ern,\(:or, e capilão-gfoeral do ~Iarauhão. que hal'endo
viSlO a carla. que escrevestes cm 30 de Junho de 1.71.3, ao meu secretario de Estado
Dio:\'o ele ~len(llll1ça Cõrte I\ral, repres nlando. que o' papel, que elle vos remeltcra,
elo Padre l;:nacio Teixeira, da r.ompauhia dr Jesl\s. sobre o descillll'nlo dos Judios;
propQreis ellljunla de missões, cujos ministros forão.de parecer (como se vi.o do lermo que rC'mC'llC'~tes) se fiz.essrm os descimcntos na forma, que relatal'a o dIto papel,
)Iara se aldean'lO os ludios descidos dos sertões jUlllo iI cidade do Pará, e da de . Luiz
do ~laraulI·io, de cujo parecC'r fareis sempre, como varia ve~r.s ~n'o lil1hei~ representado, velldo o milito que era cOllvcnirnte, lenhão essas CapitanIas o~ inclIo , que lhe
são Ilccessarios, para a cultura das fazendas, e de(ellsa tio E~tado, e sobre tudo Lira-los

-182 com pressa o nosso arraial,em lugar de continuar na dilig"ncill,a que [ôra
mandado,receiando talvez niio mallo<Trar, oro a segunuu,a primeira elllpreza. Vendo o governador.que de terra nno chegava embllrca~~lo, surrando-iI
ainda no poder dos Hollandezes, mandou levantClr u umarra, e com venlo
feito. foi correndo a costa de longo, em demanda da cidade do Pará, fiam
uma notavel saudade do veneravel Padre Luiz Figueirél, e de seus fervorosos companheiros, por se não varem senhores daquella terra, que olles
cbllmavão de promissão; e á vista da qual,se tinbiío malloarado todas as
-slJas esperanç.as. Foi este descuido de João da Paz, totalmente opposto á
ultima conclusão da liberdade dos moradores; porque sem duvida os
brios militares de Pedro de Albuquerque, não havião de perder urna tão
boa occasião de acabar por uma vez com os Hollllnuczes, auxiliaous as
nossas armas,de um tão importllnte soccorro, e de tão luzidos e valorosos
soldados, a q uem seria mais facil \'encer na Ilha do MaraL1hão,as forças de
Hollandu, que nos baixos da Tigioca,a for~a invencivel dllquelles mllr9S.
Â seu tempo veremos de uma vez encaueiadas tantas desgrnças.Não deixou
Antonio Teixeira de Mello de estranbar, com aspereza c severidade de superior, a desordem do subdiLo, embora revestida com os applausos e gloria
tio vencimento do lanchão; mas, como se viu,lisongeado da prosperidade
da sua fortuna, não StJ demorou muito em mclancolicos Lliscur.os, cui·

da barbaridade em que vivem, comendo-se \Ins aos outros, como constava a lodos os
missionarias; e tambem, que a falia de Indios com que se acllavilo ('sses pOI'O linha
sido a causa da pobreza el11 qne cslavão os moradorcs, e na me ma fórma a fazenda
real, por consislirem nos dizimos o.~ seus augmenlos; o que tudo me poderia ser pre/ôcnte, para que fossc servido rcsolver esla Illaleria, quc era a mais importante, para
essa conquista: me pareceu uizer-vos, POI' resoluçãO de 1.7 de Fevereiro deste presenlc
anno,tomada em consnlta elo meu çonselho ultramarino. Que o descimcuto dos lndios,
póde ser de dous modos: o primeiro, indo os missional'ios ao sertilo (posto que com
guardas de soldados, para a sua segurança) persuadir os Lndios ás con vcnicncias, quc
lhe resullão, e os perigos de que ficão livres, reduzindo-se a '-ir viver nas aldêas, com
tmcto polilico,e proprio de homens racionaes;e se elles então 1'0lnnlariamente quizercIU
descer-se para as aldêas, nenhuma duvida, nem escrupulo póde hal'er na matel'ia,
sendo depois tractados Das aldêas, MO como escravos, mas como livres; e este descimento fica assim sendo voluntario. porque o abração os lndio', persuadidos da slla
maior conveniencia. O outro modo de os descer conll'a sna vonlade, precedendo
ameaços, ou obrigando-os por força a que c\esção, é onde póde ha ver o escruplllo;
porque estes homens são Iirres,e isemptos ua minha jurisdir.çilo.((llC os não póde obri·
gar por força a sahil'em das suas terras, para tomarem um modo de vida, de quI' elles
se não agl'ad1io; o qUI! se não é rigoroso captiveiro,em certo modo o parece, pelo que
olrende a liberdade; comlndo,se estes Indíos,de ((ue dá conla o Padre Jgnacio Ferreira,
são como os oulros Tapnyas, que andão nús, não reconhecem rei, nem governador,
nem vivem com modo, e fórma de republica, atropei Ião as lcis da natureza, nilo filzem
dílfercnça de mãi,a filha, para satisfazercm a sua lascívia, comclll-se uns aos ontros;
sendo esta gula a causa injustissima das suas guerras, e ainda fóra dellas os incíla a
frecllarem os innocentes; sou senido, quc se possilo obrigar por força. (' medo a que
desção dos sertões, para as ald~as, se o não quizerem fazer por '-onlade, por ser
ólssim couformc á opinião dos uoutores. qne cscrl:vêrlio na malcria ; lIIas com dua'
limitaçõcs; a primeira, que se não fação estes dcsciUlClltos tau to á força, que hujão

-

183-

dAn 10 só no fim glorioso da restauração da liberdade, a que mAis,qne
tudo a animava o me mIl lemor dos inimigos,que já respeita vtio as nossas
pill'lida , corno raios de àlarte, ell1 cujo estragu perdiiio sem a menor vantagem lIS vio[ls.
Emquanto Porlro de Albuquerque navega para o Pará, vejilillos,o que
obrão (JS rortuguew no M;mlllhiio.
la correndo o iJl1nO ele 1M3, com t;io favoravel aspecto para os rortuguezes, como de,gra~ildo influxo pp.ra a naçiio Hollandeza. 'arios,e para
nós gloriosos,forão os en antros do um, e outro partido: o mais digno de
memoria entr(j lo(los, o o que pllrp,ce decidia por ullimo o glOriOSO fim de
!iia rellhidll guerra, foi o do mez de A~oslo.no mesmo sitio, a qne I;hama,'ào d;ls Inhaúblls , no qUlIl o general líollandez fez um dos maiores eIforços das suas al"lnil '. Soube elle,que nllquelle lugar se IIchava o capitãu
Manoel do C/Il'valho com quarentl1 soldlldil ,e ulguns lodios, na diligencia
de fnzer farinhas,pafLl o ol'r!inllriu, e preciso sustento do no so arriliill, e
como de, eja va de ctlrrc~nr sobre este valoroso capilão, toda a furia ua sua
CllI'fll pelos l1luitos,c rave damnos.qlle <.\ Ile tinua ret:ebido 11 sua milicia;
illforll1iulo dll IOIlf;i1 dis 'iplinll mililólr,com que o nos os allda\'iio discorrelido do UIII;J para olltril pi1l'te. mello r.llidlldosos dll SlliI cllnservação,
que tia factura UiI' furin!lus. di t:UIT'Il, seria faeil á sua illfilntilria deaolar
rnol'lPs nos Inllio~, s<l11'O Mpnls dt~ IlIr pralil:arrm as convpnirnt:ias dns r1itos
t1I'sl;iIlII'nlOS, "0'1\(10, qllP. IIS qllrrcm nhril:ilr a I'ir ('fllII oS 1I0S~IIS os ill"adil'em
I'lJ II I al'llIas porlJllI' "lIl;íll po,l(~rão os lIossrlS II 'ar da ,lia jusla rkft'lI:a (1). O outro
)jlllilt~ II, filiO' 'I' "sles Intlios, (l,'pois til' ald,'ildo~. I' instruido,s ua ridil poliliciI por hilstillllr "'mpu, fll~irt'ul !lils aldCils; sr elks,pnr vi "erelll COlnO IlI'IJln~,I' oO'I'n<il'rl'r:: as lei"
ela nalure1.iI. p1l1O'111 ser "oll,tl'iln~ldos a prillll'ira 1'1'7., assilll u p"de ti Sl'r <I pl'r,'e t'ra1'0'1Il na rida polilic<I,1' a lar:.:al'l'l11 aSila f"rl'za; pllrquc a!iiis fie,llÍiI inutil a primrira
coa~iill; ('OUI .h:dilra 'à", fIllt' os qu fu~il"'1lI dils ald(las os nirn p"s,;111 1lIi1lar lUl'Ilillllll)Os a IraZl'r, e que os flUI' d,'st:l'n'llI IlIluulariilllleult' U~O tillul'ul rilplilns (2);/' 'os 01',Irllo 1111: faç'lI!s pa:.:ar a ('sl':s os seus sala rios. I! dar sust"ulll I' ",'slidn. como eslá
ordeoiulo. E I'sl:1 Ol'dl'1I1 farei- n'gistar !lflS Iii ros da secretaria dess!' E.stado e :;O\'Crnll,
r. IIlIS das Cillllal'ilS dil~ Cill'ililnias de S. Llliz.I' do Pilrú.pill'a !fll" a todo o lelllpo cOllste a
rr~,"ltll;ãll,qllt' flli srnido tolllilr n'~sl(' pal'liclllar, EI-rei nosso sl'nhor o mando II por Alitllllio Illldriglles da C(hlil,l' (l nl'. .IUS(~ di' Cal'\'alho e l\urell,I:OlIsdhl'iros du sClIl:onsclho
UIII'II11"'riIlO. E s' pa~sou por duas vias.
,\lallllel (;OI11('s da ~ill'a a fez cm I.ishoa nccidrntal a 9 dr. '1al'ço dl~ 1718. O SI'I',I'l'lario ,\ndré I.llp~S d,: Lavre a fez escrever. -An/onio Rodri!Juc, da Cost:l.
-Jusé ele C(~rl'allw e A/ircu.
]\-,10

n:vu

IWI'IlITO IlsTA l'UOVII>Y!NCI.l E .U IUZÕ:,S 1'01lQ E.

'ão se I'cduzio ,i pralit:a sla I:cal orc1l'm, pl'l(}s inconv~uit'nlrs di' ljue,sl'ud() haixa-,
dos us Indios para ;,S altll:ils, poslU «til: juntas as cidades do ~1<lr;lJlh/il), e l',ar~. expeI'illlelllarião os moradores a mcsllla repu~nallcia, que sempre adl;ío IIUS IUISS10nal'lOS
(I i K ln ' a 1"'II'01a (:,'01 quo o, descem o-mornd:)l'c,,;, a ljue'c ppõe01 05 mis'iollarios , u ando
eslns da tlle~nla 1'I"J'I1,il.
(~ 1.0l-:') Ib qlll; 1',)1' 'II renitente:> u dCI'cm ser; c sãJ p Ira os Pa Ires, uus nÜJ para os
mUl'adures.
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nossa entre os flccidentes do seu mesmo descuido. Fez sahir da praça um
luzido destacamento de cento e oitenta soldados, e igual, ou maior /luml'ro
de Inaios, prra derrotar o no su pllQUUI10 batalhão. Com elTeito aos 10 rle
Agosto foi sentida a sua vanguarda de dOLls [nclios. qne /lOS servião de
guardas avançadas: os quaes develluo logo retirar-se. para i\visar aos Cllmpanlwiros, inconsiderlldamentc quiz ruo aproveitar as seltas. que tiuhão
nos arcos, e apenas as disparóriio, e foriJo vistos, qIle no seu alca nr;e
farão lllguns mosquetes. com que 'astigúrão fi ollsalliil de 11m, dcsprdaçado
,das balas, e o l'P,ceio do outro, feito pur industria prisioneiro, para Ibe servir de gui3 ao quartel dos nossos soldados: segllros cllrninbuvão com pr sa
-ao luaar aonde se achava o maiur corpo da nossa infantaria, que s m
duvida sl'ria totalmente desfeita, a lhe faltar 11 protccr:üo divinil ; porque,
levantando os Inciios,auxiliar dos 110111111 Jeze . um oTanlle urro, COIllO
costumão, pouco aotes de inve tirem; servia este de aviso,para t'1Inar6111
a toda apre sa as armas, e e perarem a pé qllêdo 0 IIt~lqlle dos inimigo.
, IllvestirãH Qlles logo aos nosso, já rormodos por um dos sell~ ofl1ciac ,
por se a 'hAl' algum tanto de viado seu apitão ~Iimoel le Carvullto; I1lilS
como era desigualo partiL!o,e maior O orgulho 110 I[ollallLl'zes, roi pretiso
irem cedendo or.ampo,c largarem pouco a poueo o torreno,al6 ganhar mum
lugar, que sllhião,seria mais vantajoso ú sua defell'a: era este UllI 'otovc!o
ii

l'

da\'l~m os
augll1c~nlar('llI

das outras aldeas, dI' qlle sú fJ1H.'rCIIl sprvir-sr CQmo. e ~ rYl'm. para
os ~~IIS intcresses parIÍl:lllal'l~S, ,"'m alt"nl;fio ao 1ll'1ll 1;011I11I'1111, Ilem
no aug;nll' II !Os da fazpnda 1'1'31, c.omo é Ilotorio; c' lalll!JI'1II licarino inll!"is as ú"~JWZ,'S,
<luC fizessc a 1l1l'sll1ó1 filZl'llda rpal PIl\ Ih ú"sccr para as dilas a!l1l'a'. ('01110 (':\p 'rim"IlI,\
nos,qlle para as tôlllrilS 1(1111 r\c'scido; r porqllP\haix,lllllo os IlIorallor s;i slla I:IISIil o;
sobreditos Illdios para lias ca:as lavouras, C f,.bricas, Ilãll só SI' PO\q'3Vil c'slil dt'sJ1I'za
á fazPllda r('iII , IlHlS leria esla as 11Iaiores 0pplIll'llcias com os dizilllll:' \' llireillls.qlll~
sem 1ll'llllllllla dll\'ida lIal'ião produzir das lal'ouras I~ fabriCI's IPIIe/O os IlOradorl'S
opcrados prllmplos para I'lIas, e com l1lilis 'OIlI'ClliLnciil dos Il1eSIl\(lS Indios, "slilllclo
IIi1S casas do" 1Il01"1(tO\'l'S, ollde por cllnta da ',lI'idade c da n~c,'ssidad('.qlll~ \(~1Il dl'lles
os havi50 ~Ulal' lias Suas 1:llfcrl11idade~ do COl'pO <'. alma. 1:0111 a llim'l'el,ça, qlll' se
experiml'llla 110' da; aldeas, de qlll' ,ú se 11'IlIIlI',ilJ os lIlis,jllll'lrius, para o: appli ',ln'lU
ÚS suas illCcss:lIl1es Ill',{ol:ia(;ões: pOI' esle.; muI i lOS, I' tI' dI' SI' fa1.rrl'll1 illl"r!!", IlIdio,
com o tracl" dos IllllrilllUI'I'S,lllllill) mais pralil:o" I' 111I'llIol'l'S la',alllJs,pa"" a clo'fl'lIsa,
c aU~IlWnloS da,1I111'"'~ ESlado, do qllll lia' alll{';" Ih'babo dl) dOlllilliu do, IlIbsiollilriu>;
recorremos IIUlülllClllc ii rcal allcllçüo úe Vo,,",a \Ial;ú,lade,

IlIe:'

QUr;'\T,\'

I'ROnUEXCLL

E foi servillo, depois de tantas conlrOl'prsia~, COIll qUll se OPP( z o p'li da menlira a
eSlas venlac!l's, por não perdl)r os Illilhiil's de almas daqllcJl' c:elllilbmo I' das qUI,
COllr,l,rrrlll com sinisll'Os pal'cceres, para aSila perdil:iio, reso"I'r por S\~II I'\'al drcIl'1U
dt':I:3 de Ai)rii de 028, lJlIC os mC)l';lúol'es dalju(',lIe Estado.il sua 'IP,la, ~OIl1 :1I11oriúa(!.
publir.a,podi;io ir, ou mandaI' bai:ar pari! sllas ~aSih, lal'ouras I' fabl'icas os IlIdios do'
SI~I'IÕe~, pl'b~ ~()nl'cnicncias. que lhes lcsullalão, c ú l'azl'llIla real, de sahir 111 da sua
barhariu,lu'l,~ \'il'l'1I1 p_lra o ~l't~lIlÍU da it;I'I'ja; e que quanto ali lcmplI, quc hal'i.ln sl'rvir, aI) ,;Iii!I';o. IIn" Sfl 1111'S h;lI'ia dar. e ;10 rt'CIII'SO qlll~ lIal'Wo 11'1' ('1Tl alg-lIl1las Il'xaÇijl~S, qUI' st' lhes IiZI'Si"1I1, llo'ixa IlIdl' 110 a,hilrio do i4o\,(,rllador. hisp). (1111 idol'-t;l'ral,
Vl'l'rl1lllJr mai, 1('lhu da ~i1:llaril, e du 1IIissiollitriu,L1' L:\Ijo dLldclu s,: hOIlIl'SSIl II' ir
baixar os lill'S Inuios.

- 185 <jUÚ {armava a caminho defendido de grandes,e espessas arvoré ' .lquí :~à
fizeriio furtes,apezar das investidas do inimigo, que Vl;)utlo a ob tinaçiio tios
IlOsso-;,dividio em dous batalhões a sua infantaria,que com um lhe iucom:
modava a frente, e com outro os maudou acommeller pela rélagl1urdi'}
flJWllclo ao JarO'o um meio circulo, pelo mesmo mato, que defendia aos
nOilSOS pêlo costado, para que,mellidos entre dous fogos, ou se rendesseni
vencidos, on acabassem as vidas ao estrngo das suas bulas. O nosso cabo;
que via já eminente u perigo do seu peq ueno batalhão, tirando for~as da
lOt:lSma fraqueza, e animando aos seus em altas vozes, lhes lembrou o valor
antigo; com que tínMo despresado os maiores perigos,e mandando a todos.
que se cncomtnendassGrti ao esforço de uma desesperada defensa; vi to
lhes não restar outro remedio, que ou vencer, ou morrer na empréza;
acommeltesscm com brava resolução aos inimigos, que lhe fiCllvão m1
frente,com a espada ria mão, aotes que o batalhão, que já d buscava pel:.t
ret;lgnarcla; os metlesse no meio dos dous corpos. Executál'iio elles â
ordem,com tão heroico valor;e disciplina militar, que como furio Os raio ;
fllziiio em pedaços a quantos se lhes oppuohào. ]~ como da primeira se
souberão desembaraçar corri brevidl1de, e não pdqueria forluna, passárãO
logo <Í segunda erriprezá, Tecebenuo aOs que os lJusea vão pelo custado; t:l
que ainda ignoruvão a derrota dos companheiros com tão pp.sndos,e yigotosas golpes, que o inimigo,vendo-se atacado pela freuLe; quando esperava
Il.commeLter-nos pelas costas, perdeu'v animo, e posta em desordem, fkoli
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CO~Yll!ll.iO OS DEPUTADOS D."- IlJ~I.l. DI! )lI SÕES.

Pilrtio desta cOrte, para éllJuelI'~ Estado o seu governador e capila<H,trnerál Aiex;lildre de Sousa Freire,com o real decreto de Vos a Mag 'Slatl, para o pôr na s1Ia devida electll;ão, convocou em jnnta de lIIissÕl's os deputadus dl'1I'I, que são Oi prdadus
das religiõs do mesmo Estado, o Jllm. Bispo, o ouridor-geralõe o vcreadur da camaril,
Como Vossa Magc 'tade ordcnára ; e votando to:los uniforUlemente com a prdpoSlà, qne
lhes ll~z o governador, em que senissem os tars ludios de Irac anllOS, até ciucoentil,
Como dispuuha (j ret;imento das miSSÕes no. 12, pag', 7, sourt: o qllc se devc Sll~põr;
precederião os cxames necess<lrias a este fim; u Padre Jacynllto d': Gilrralho; ela CUUlpanhia,foi só Oque se apartou desta ullirorll1idade de parecere', rolando; qne sl'rriSsenl
OS ditos Judios ora por tre I'idas, ora o tcmpo de ciucocnta anuos; porém COIl\'('IIC'ÍdCl
dos mais vOlos)as ignol! com eltes, posto que com tal rcpngnancia, quc mm c[la se
pilSSOl/ iI esla côrte, e outros sequazes; que aggregou, para emuaraçar a rcsuluçiiu tle
YO:isa MU!5estade.
POZ o

GDVIlRNkDOà ..LL'EliNDll11: .DE SOUSA E~I PR.U/C."- ..L O'RDIl~I nI!AL, s6linlt ESTA
IlI!RVIOÃ.O; E o QUE LHE SUCCEOEU CO~I os I'.~DIU!S D.\ CO)tI'A~H1J..

E pOrque o assento;que se IO'mo11 n;l junta sobre esla materia sr.ll1lTt;oll lios iil'l'!Is tia
lIlesm.' juuta; para o pôr em pratica o ditO governador AIt-:"anc!l'l' d,: SUllsil.Il1.IIHlllll
lillI~ar llilntlo, que tuda a pessoa,Cjue tivcsse JTccl~ssidad' de Jlltlills,lh o lizcssc saln'r pur
1lPliçãu, p,'I'a lhe deferir lia fórma das ordem, de VOssa ,\Iage:tade; e 1101111'<111.10 p.lm
'abodesl" expedição. o qne lhe pareccn ll1,lis pratico' idlllll.:U Icmlou III ',u", :ill\,'Inadur( 'Ine u.,; Patires lta Companhia u:io UJlã() llldiG" das aldeas, p:lra di' ~em os
i4
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1rllall1lLllle 11esh[lralar1n,lll'ixanll0

no campo todo O grosso ele seus batlllltões,
perou da nu"/\ parte. flue a de qUlltro soldado<;, e oilo flldius
lIlIJl'!O:';, e Ilnl pequeno numero de feridos, signal evioenlo do muito,que
nel1". e 11 SUlllissilllCl Virgem favorecia ii nossa ctlusa.
Foi esta victoria tillltu maii gloriosa, qUClllto mais de igual ú partido das
llossas armas, e por isso digna em duvitla de eturna memol'iu, nos no sos
i1noaes, e nos da famli, a valentia, e resolução cio nossos suldados. Senhores
uo campo, e de um importallte despojo,se alegravão os nossos, e davâo
niutullmente os parabens; e já o seu capitão Manoe1 de Carvalho,(que ao
principio os assuslou,e fez por em armas, uidando serem reliquias nos
inimigos, que unidos os buscavflo) demandava os companheiro, com :JIguns Portuguezes,e IoJios, que 00 caminho tinhão derrolado uma partida
uollandeza, quo o seu commandante bavia deixado naquelle jugar,para
nos rorlar a retiradll; porém foi lambem assislida do valor do nosso capitão
que ii custa de seis ferjrjas comprou a gloria düquellil acçflo, que fez ainda
mais pll1l1 'i\'el a anleceueule vicloria, que lodos tiverão,como espl' ialmenle
Jil mão de Ocos, a qliem deriio ludos as devidas graça; e de tuJo avis6riio
ao sen general Antonio Teixeira, que no tllTdial Ie tejou ii notí ia cúm
repelid~ls snhas, e ,la Senhor dos exerci tos mandou render muito louvore:
cau 'rlJu lião pCqllBllil parte desle tão pio, r:OlUO catllfllico a"radecimenlo,üo
Vellt'Jruvel I!adre BencJiclo AmoJei, que uiio cessava de encommelldar
a Deos com fervorosas SUllplicas o feliz, c desejuuo fim da nossa liber!>em

11Iilis

rlllacs, por sercm os 'lue r~Olão a& canOa, Dilo podillo as da lropa suhir ao srrtiio,
11'111011 u I'XI,,'diclIle d.1 Hopa de I' sp,alcs, c encosti,do a ell<l;colllril I'olllade dos mi!lsiolIarios,f"l, haixilr ludlos pur UIll,e 01111'0 mudo, com <iU' augll1 nwu aos moradul'es ue
op,'rario<, e pllr 111 iu drsles ii fazl'ml" real, COIl1 lalllO zclo de Si! 1'1 ir bCOln Ocos, e a
'Vossa ~Ia;{eslildl', lJue "enuo o Padrcs o Dão podião esfria!',lIcllc con"ierão nas suas
disposições ,'m 101lu O lcmpo do sell Afll'crllO, <linda qllc lhe armÍlrão muilas impUla(;Õf'S fabas, para Vossa .\lageslade.o depôr deJlr, lJue ; o que CO, lllmão fazer a todos
os ;':UI'CI'lIildorc:s, qlle IIÚO cOllelcscl'I1l1 III IJOS sens illtcr~~se, particulares, como fizcrão
0< ;':llq'J'I"ltlOI't'~ /\lIt"lIio de :\lbllqlll'l'ljue Coplho ele Carvalho, D. l\lanocl lIolim dI!
111",,,,,,, Chrislol'ão da COSia 11reire. llcl'llardo Teixeira de ilcrl'edu, e o dil\! Alcxaudre
ue Sou~u Fr ,ire.
O'PP0r.r,I-511

os

1.'1lDl.lR~
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E:XIlCUÇÃO DO REAL DUClIllTO,QíJl! QUlZ CON'l'lNUÁU o GOVIll\J(ADOR
J06É DA SEIlIIA.

rui SIH:C'Pller-lhe nl) I:'0vrrIlO UO Estado o gowrnador, e capitã -~rnrral José da
S,'na, (\ prl:II'J1d"lIdo Clllllillllill' as llIesmas prol idellcias,lluc achull PIll pratica pelo
S"II S111:t"'Ss(JI',IIi1 fÓnl1a d,l< orl1"lIs dr. \ ossa fi!.Ig-eslade, apPl'ovadas e cOllsr.nlirlas pelus
J1ad, '.'; da ClHlIpa!lhia, e,ICs se Ihl~ oppuzerã'J ;\ l'xccllçno dellas com razões l;io fI i,ls,
como <IS fJllI\ se 11'(blrii.) Ilo I'l:ljll 'I ii 11 I' 11 10, qlll) fez a caDlara du pal'á ao diLO g-u vcl'1ladOI, dc 11"':!lC olr,'rcce a cupia, lJuc é a !ll'l;uinlc:
co:nR"Clm 05 1'0\'05 CO~
E'\IlI. S,'nho!'. -

;;:~T2 ilEQUEI\B1E:'o;'IO A OPI.'OSIÇÕE- DOS PADRES.

n"pl'l's~nlJ ii

V. Ex. II Sl'llillo da camara uesta cicladc ctt' Sanla

1\1;11 i.1 el,' Ikkol do (;, ~)- aní. por si, c em nOI1I<' d.\ lodo ,'stl' POIO, que a con I'l'l'a-

ç~o, e ill!;;U ClllU Itus ~eus 1!l0 'dt!orc

consblc 11.1 -I/,lua la.ncia ue s 'nos, que a eUc e
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ilat1c,ella tol,11 xpulsàotla lwrezill. Estes,e outros encontrr.s,Je Il1rno~ r()lilJ-'
ensinárão lTIuito á sua custa aos Hollantlezes, a serem mais aC'l,ut·lildll:>, tt
a viverem mais receio os, não se fiando jó senno dos repanl , e r'ciJlln
ilos SHUS muro, e da forca respeitllvel de seus canbõe . Hecolhidos todl .
á praça,al'pellãrJo para o beneficio do tempo, esperando. que este l!lu:'>
trouxesse nlgllm soccorro de Pernambuco, sem o qual se niio podia conser"ar por lTIlllto tempo nqllella unica, e mais importante força, por tenm
já deSmnpllr<ldo todas as outras, querendo prudentemente, que os mcmor I:
i1 udissem á cabeça, por cuja cOllservação deviiio sacnUcar aquelles. á
<tdversidllde da sua fortuoél.
Antonio Teixeira de Melto, que Iliio desejava mais, que tecer 11 ultima
orOa aos seus lriumpho , vendo-se já com um bom soccorrn-, que do Pari
lbe mandava s II 'overnaclor, e capitão-general Pedro rle Albuqucrqu',
animado uas officazes instancias do bom Padre Amodei, que 1'0 tli t0<111 iI
sua coOGl\l1ca em Oeos,Lbe promellia o feliz successo da expedi~iio ~ desfll'"
cou alguma. partidas, que di correotlo pela ilha impedi 'sem lodo O' \iveres aos inimi os, senboreélntlo-se de toda a campanha,para pOr !TI em unI
fonnul1J\oqucio ilquelln prilç,l. foi esta uma das mais accl'tl1das dispn, ições
do ·00SS0 ·ommuodulIte, e a que pôz em maior dese peraçiio nus Hullillldezes, derois que virão,que Antonio Teixeira formava novo l:ampo nil ilhil,
com toelo u n'st das SUêl1i forras. erc cia a falta de mantimellto na fortllll'z1I,
e oos Hollandezes o receio d~ u buscarem com as armas nas mão . Tcmià
destinem, Qnl' é o que a experiencia lf'm moslrado cm lodo o lempo do Ir0VHno rio
;mleces~or ele V. Ex. Alexandre dt~ .ou~a freire, c no qne lal1lb nl o foi, deli,' J(l~() da
1I1aia da Gama; ('sle,imp 'dindo a eXlracção rios rlldit.l.~ dos sertões das Amazonas, com
11111' s(~ empobreceu cm I;ranele excesso esLa Capitania, e aqnellr., augmClllando-a por
meio dos re~gal"s, Qne conforme as ordens de ,"na ~Jageslade concedia, para e pnllicar aquella exlracção nt~~ada peln dilo ~CII anleces~or João da ~lain!la GllOla.1' conforme
lambem o ;l1varft ~o do rCRillll'ntO das lIIissõ's,pag. 65,em qne ua ~Iagesladr: dpclara,
que não pólle hal·rI" orelem de goremo, lJue .e deva guardar em prejuizo do uelJ!
commnm.que excede a Lndo.
Porque sendo as rcaes ordf'n~, para os tal's resgates, encaminhadas ao e~ame, que
o superior !las Illis,ões li;l\'ia maudar fazer nas peç:ts dr. lndios, I·r'sf.!alnr/n~ pclos UIIS~ionarios,e vindo as que baixav~o do sertão, elll \irtudt~ ele Iil:':nc;as,(~ d", paell')s d"
anlecessor de v, Ex. examinar-se uo collegio, por alguns dos IIli.sillnarill', nl·llt~ 'c
jnlgavão por capli"o~, on forro~, passando-se-lia '5 os sens rCl)i Los, ';"In !l11l! ao diln
exame puzesse IlllllCa duvida o sobredilO superior das missões, que é a lJncnl, COIllIl
tiscnl das reaes ordens,incumbia n'plicar on 1111n as snas execuc;ü"s.
Fundou-se Soa ~Iagcstade, para p('rl1li:lir l'sles rI'. gales em doos 'pl"indpios, como
consta do regimcnlo das mi. sões,pa~. 20,1'11I qne dpclara, que lJàn se lirando o~ Inuills
por aquelle modo do inculto de 'suas lialJilaçües, lIn se comino nus aos oUlros, 011 ~t'
conlracla\',1o os \euc..dores da algumas nações com os c~lr;1I1~t·iro~, para ~xLraliir
os lndjos dos sens rt'aes cjominiús c como ainda qn'! conlinlli:1Il a IIflpor-se os
]Ievs. Padres, qu' é o l}ue alé aqui n1l() lizcrão, parn qlle os la,'S r,!.~alcs se 11,1<) pra·
llql1cm fõra dns tropas delles, qUI! é L,lllIbem ii condiçflo, que o nlllCCes.or de r. Ex.
declara nos 5en~ despachos.
COlllludo represl'nlflo a V. Ex., qne mllila vezes faltão as diws Iropas no Sl'l'lfllI,
naqnellas part('s e lugares, el1l que se fft~rece a cada UUI dll. I1Il1r;lllores lilZI!r o' lae'
resgates, jlor Se acllarcul sillhluas ~0U1 o seu ill'ltlial, em oulro di::.Lri ·Lu luuilO . 'Plllilllo,
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flIlli1o.qlic O~ ~nrMlor('s,lembra<1os elas grand '~ violene'ias, e níTrontlls, flue
lilllvill 110[lc' n:cebid. VI~llflo- e agon1 victtlriosos,dc ("arrega- cm sobra
ellcs li sUíljll.lu vinl-iilnç,l. Emhilr()~ildo se via (l Oorer(I,ldor da lJJ:a~a.n~o
qllcrlld l'il.Wn por todo o de..afogo da colCl'a elo coude Mauri io ele Nasl:iilLI general dUIQiliI 11 conquistil brnsilj('q; ia entretendo com esper'llnças
ti sua inf ntílrin., as egurçlfJdo-lhes a JIfl)\ idade tio SOrCOITO se quize9Sem
.:lcrif1rll.r mais alguns diilS ao so(T\Írncuto,cSrMÇtlldo a sua constllncin; por 'm elles.,wndo que picav(l a IOllle,e O rnlor dos l'ortnguczes cóldil vez mais.
l'r(Jximo ílOS seus murus, protestou á maiur p:Jfle, que ern convl'l1iente, c
Je \l1(1iox s.erviço do su~ republic(I o dCsll\lllJarareOI I1quellQ. pra~a, :u)tes,
que iJlo-llfl;! repentino assalto (iS J17.e~se (Iceilar ~ pl1r~irlos ao Arbitrio dos
vencedores, que ílintla. e taviio em tempo de snlvarenl co~ ~s vidas as. suas
familias. e fazendas .
. Não desagf\'ld~riio cstÇls razões,llo g nera! holJllndez: e venrlo-scjá oestitllido de meios pll~a a 5l)iJ con,sennçiio,e s.ub·i lenciÇl. trActou r c ll111ndar
pôr correntes alguos V(lSO .pnfíl. o seu Inmsporle,o que.lljUâOll muito um
.çavio, purtugl1ez, que desgilrt I\nrlo-sc da. frotll do Brasil, veio a cahir nas
miios dos Uoll(ln,,]czcli, que IIjJ' ovei Londo-se deste, e dos. mais, qu já tin hiio.
promplos aos 28 de Fevereiro de 164.4., dl'l)oi' ].I~ (pr m.cnido ii lJoruo o
que puderiio, ün rilrlld{lll tlJ:lJlba.rin, e lirlld~. (ollas (15 mUl;liçles lle bo 'iJ,
P, guerra, se embarcilrüo,e Jaro-ánio a lerrn il sen legitimo soberano, depoi
Q.c a,lel'em, oeeu ado com man.ifcsla injustiça, pOllCO ma.is ue. duns an.JlOS;
a qne mlliL1R rezes nl!J> polI 'm c!u'!;ar aR r.anUas mal J'('madas. que é o Ijue ~cmpre
~u~CI'de a todas,por falw de e~quilHI ·Õl's. para navcl:arCQl; amo se "io nos ressall's
fl'itos 1)0 lHo l'il'bro, muito dislanll' do Solimül's,. a<lnde SI' aclwa lropa de re.~all':
rjo MôranlJiio; e nl'sLI'~ termos pcrrlcndn as occasilies, qnl! se lhe olr"recl'm. fj ão OR
Jndlos. qlll' sr. lhe n~o liran'lll por I'stu tropa de rl's~all's, longe, e exposlo~ a 11m dos
~Ious prl'cipiçio~ de comidos, nu de conlrarlados cllm os CSlrangC'irll., que é o.qlle
Sua l\1;1l::1'~ladc quiz COJllravJr 1111 sobredilo alvurft, incerlo no mencionado, regimelllo.
das missões.
E COl1l0 o rer.nrso do exame sr. lhe facilitou até a~()ra,corp que fil:a"i1 snpl)l'Illa a
{,llla, qne os J.lIe. U10~ 1\l'V~. Padlcs ôchao agllra da 6ftl~mnlrlacll', C,Ol/l que Sua ~lilJ{CS
larlt' ill'prO\'llIlS lal'S rl:'sgall's, t'xamiJlilclos por ordl'tn do snJl,'rJor das mi 'sões ria Companhia; r. o Sl>U mi. ,ionarin, qn' acomp:lnliil u tropa ddll~~. no In\-:ar t'm qnc com ella
SI' acliil as. isl('nll', C'111 virlndro ria rllla ordl'm,tilmhcm dl'c1ara escruv.os, ou forros
nos rl'gislos.IjUI' envia, ou rl'pngllil 1I0~ caplivciru~. 1IJ1' riio os fundamenlOS com qlle
(' antc~e:,or de V. Ex. cnn,:edl'lI ilOS lnurudores derla ddarll' c Capilania, <) C'xlracçfio.
rIos lnc1ios dos crtõcs, com que a todos Icm soccorrido de seno" sem faltar ás ord 'IlS
t;te Sna ~I;,gl'sl.a.dC'.
E por aqJll'lle JUc:\mo Wll)cipio, ~ qnl' pretendemos a ronlinnaç:to deste soccorro.
visto a rl'.nllilJleía rle peno de dons milliões (Il'. p(os de racáns mansos,ql1t' com dia se
achno já plal)lados JlI'Sla CaJlilanla,~ o qlle lambem cI)1bolsa a fazenda rcal I\m 4\'1j) dc
llireilOs, qne lhe pal'a cada c'lil( ça di' Jlluio n'sgatildo, e o au!)tnl'nto conlinnado nas
lil,'ourils, a que por ('SIP. modo se opp/icm os ll1al fUlenclolJarlo~. 111:0"0 ando aos moradores. quc com a ullima dl'"es(lcra~iio da !all« de serl os r,oubem QS S\TIÔCS, para se
~efaT.ereJJl 1Ip.!1 s.
011 rimos.que rti7.em os Padres,qul' a ra7 fiO porquc a~ora nis~o repár~o,é porqne ,·indo.
as pl'ças aI) I'xamc rio ~oll('Sio e1esl,l cirlarll'. os donos dC'lIas ;I~ fntimiclão pralicaudo-ns•.
aTa que d!gão, q.ue sãq forras; o rJue não succed(', qllillldo na IJlCsl!la parte úu scrlãa.

-

1$9-

porque,senllorCtlllrlo-se lI01la cm 164.1, lempo, em que já estes domínios
Tl<i() perl nci,io a Caslclla, rom quem HollilnJa linha declarado guerra, bem
se pr"lião julgar por piratas uns homen . que sabene10 muito Lem e lava
de posse elo reino o sereníssimo r. D. Jo:io IV, com quem a sua republica
Iliio tinha cODlonua, parecia juslo se não uzcssem usurpadores de uma
rllllCjoistél, que,por nenhlllIllilulo, lbe perlencia. Além de que a misericordia de Dens, compadecida de tantns aff1icçócs daquelles povos; movida,ao
que pJrece,da oraçõos do fervem), o servo de Deos o Padre Benediclo AmoJei, quiz por ultimo arrancar ele ontre o trigo aquella maldita ziS<'lnia, deslerrünào rOí lima YCZ a herczia daqnella tClTíl, que á custa do suor de lào
bons operarios,se linba comagrado ao sen divino cullo; o que manifestamente 50 Yio nos muitos,e desi"uars encontros. que tlS nossas élrm8S tiveriio
rllll1 os inimigo', aOl1llú ii valentia cios nossos re lauradores só a milagres
da Omnipotcllcitl podia lriurnplwl' de for~íls tão poderosa, e de inim.igos
Ião fOI".nidaveis. depois de perdor na guorra mil e quinhenlos soliados
e colhidos.
.
Desamparllda II fortale1.a relas IIollandezes, teve logo noticia o nosso
gcneral Anlonio Teixcin.l ele Mcllo,que com incxp1ical'd alegria,e da de seus
soldados marcbol1 para a cidade, aonne entrou lriumphante, pisando as
mesmas pn!mlls, c]lJ~ linha cortado b. fOF~a do seu braço. llusrál'ão logo a
igrejll ela Seul1or;l ela \ ictoria, rendendo todl's as !rraças ao Sanhor dos
exerci tos, pelos teI' livrado do infame capli veir0, em que até alli tinhã()
rm qne se I'e g:alilo, se acha logo promplo o missiona rio, par'a examina-Ias ao ffieSm()
tClllpo, que dllSI:CIIl dos mala, nQo II Ipndo eUlfLO os donos dellas, para as praticarem
COIll ill1l1'ilÇOS, a que negllemalibl.rd.de•
.E,la raz(lo dos I'adr,'g é Ião alfeetada. qne não póde- sllh~i ·tir por trps principias,
e o primeiro é: porqlle . e os l\ers, p.. tlres lião IJI) pouco de um I:hri 'Ião baptisado,
qlll] haja ell: e[lIerer cnl:al'rC'f!"ílr-se, por ml·io.; Ião illieilo' de eonstranI;imPnlo.e amea1;0' da Ii1)1' rdatle, qne eOIl1 I'lIrs us,IIL'pã{) aos l'e(('l'iàos Jlldlos;. porque não Ikal'á mai1J
pl'ova.el e"la pralica aos I!HJios burburos dos serlõ~s, que subindo pelo interior delles
a buscar 01111'05 Indios, COm que pagar aos vassaltos de Sua ~Iageslíldc, os resgates, que
receb 'riío. uJo diltiiO <lOS seus prisionciros. quc Curião 011 captivn.o nos sertões, para.
e l,~ lim. que sr. não disserem, que são eaplivos. os hão de matar, parito: r.orner, que
ê a bilrbaridad~ ,'ista, C Inces anlcmente rxperimeolada pelos mesmos lndios? COIU
il dcvida I'l!HreHCia, esta pergullta não tem rC'sposla.
O sl'gundo flluli;ullen\O, é qlle no lHo Nr.f!"ro, de onde baixão, e têm baixado lodos.
os res~illes de Indios examinados no enllef:io, e que agora não querem elmninar os
Padrc ela ClImpallhia, liu mi sionario do Carmo.e alé agora um cabo da e. coita. que
lá sc con. ervõira por e:te;!;o I'enlo, para defensa da aldcíls noras, €J,ue se dese 1"50 para
li mesmo rio; c eon,lO nem 11m, nem outro tem conl'cnlencia, ('O) que as peças ctt! resgale., qlle nJo ão suas, sC'jllo fol'l'os, ou captivos, n&o dpixarÍlô de ela r registo',das que
"cm, com a verdõldc do seu capliveiro, 011 da SlIa libcl'llade, sobre o qual reglslo
\1I;Crc:cl.' ao d pois ne la mesma <:idade o exame, que se faz ILO eollegio,eom que lica
ainda rom maior jll. Lilkaçãll a liberdade de Iodas.
O Ir.rl:eiro flllldall.l\!nlo. é que pOli as :5,0 a ppc;as de Tnrlios resgatados que U~m
hailado do llio Nl'gl'o, que vinhão acompanharias de. en donos, porque cstes ficão no
Par:l. e qurm sóbe il rcsgata-Ios süo o~ cabos das canOa~, que lambem lhes imporia,
VOUI:O, '1UI: sej;io lirres ou 'i1plil'O ; e muitos clono dellas, que aqui as rce.'b~m.' ignof(\1) as Iinl;uas dos llLcsmoslndios rcsgatados, para com as suas pralil:as os lutilDldal'cm
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gemiuo, e de c[nc prodi"ios(l!llelll os linltll Lin.111o; \'jlltlilÚtlS mar. pelo
pod r Di"ino, qu du poder ue suas arma-, l;io desi liae: a 1'1'1'I"/ls
ue IJúllitnda, naçiio dominanle, naq:lelle lempo pcllls "l'Illllies afIlIadas, com que se fazill respeitar nas cost/lS do Bra iI. E n,io ob:>talltes os dous importalltes soccorros, que rcculJêriio no ~l;lrill,hiio,do P 'rllambuC'o, sp.mpre os 1105505 resllluradores se oJlpuzerâo com lia oslllnlada
valenlia iÍs Ilrm,iS Hollandezils, que IIllimamenle, deixando a prlll.a nas
mãos dos vencedores, mostrill':io ao munrlo, que sem éljllrla de Porlw'lI:,
s,lbião os PorlU"'neZfls 511 Lcnl<Jr nossas ollquislllS, pelt'jando, (,OHIO ltei
va allos pêlo seu rei, p la palria, e pel" clufen.a da propria liLerdllue.
Acháriio os morildor s loLulillellle dcsfi"lI1'acla 11 ua cidade, e nMis que tnuo
os sngrados templos: porquo /I ruria dos hürenes,niio pouendo dl' l:arrcgaf
os golpes nos nosso oldado, commetlell o maior dr lro~ COIIII'(I os eus
desamparados ediOcios: <1I:hou- e encrllvauél II Ilrlilharia da pro!.:a, sem
COIlSiJ nell.:!, que plIuesse scrvir 110 nosso reparo, menos á lefen iI. Em lima
plllnvra, o qlJe niio esta"a redll1.iuo 11 eslra"o, LJiio deixava de p~deccr SI la
ruio,\; porélll os moréldores, qne 11 pas os apressil<!os ])lIsf'av[io jú o abrigo
da cidade, contenles com 11 lil'enlilde, qno po.slliiill, Ildo('i1",io COI \ ellas
tanLas peruas; o ClIiullndo SI" de l'eC;l1pcrur o perdiuo, lrD(:laviio de se restituírem á anliga pro3peridadt',f]ue 10~nlViio.
Primei 1'0 flue tudo, expediu o uosso capiLiío-mór Ilvi. o a Portllgll\ (por
ter já falleciuo o governauor do estauo) da feliz conclu.50 du lil.Jeruarle, e
ii nrgill'l'm as sua. Iibprdncles,quanlo mais, flnl! apenas chr:::50 a~ caoi)a~ com pile a
esta cidade. IrJ~O se dá cnlradil de lodos, e se rellH'.Uem ao coll 'gio I' por f'sle 1I10do
não !la tanto tcmpo, para se praticarem 'iutc, trinta. e flunl'l'uln pI',;" IiI' Judins de
divcrsa~ linguas e na 'õr's; para (11Ie <li:;ão, o flU(' a/-(ora l'lIn.,idl'rão os llels. l'"dres
lhe não oçc;orreu, para dilli~ullill'enl ii e.~all1l:.COI11I1 1\0 1'1"I~~rnlr fm:rtn.
O I';stado do ~lal'ilnhfio é impossivel SIISIp.ntar-se na inc SSUllle t1I'pl~nden(:la rm que
~c acha de opcl'ados, com o IimltadissilTlfl nlllll'I'O (Ie peçil~ (Ie IlIdios, qlle se eXlraIICOl com a tropa de resL(atl's,'\ ii fazenda I'ca\. No~ pl'imili·vos tempos do .~'Iõ1IJ\'I('cl
mento de ta cidade do Parf,. ii ljlW COII'l'SpOIHIIl 1'0111 pOllea di laucia, c pI'Ol'i(it'nda.
com ljuc SlIa ~lal;e~tacle piedosamcnle lJlIl7. succorr('-Ia, por Illl'io dos I'l's~atcs, não
]Iavia IJclla (antos moradores, ro('a~. fazenda:, 11'1'11110', 11':111 lanl(ls C<lcO<\I's,"OI1l que
hoje. e adw; e se então, conslrle,:ado o sor:corl'O de . ~l·\·o".á propol'ção dos rmpl'l'i>0s,
hastal'a o fornecirnrllto, qlle da'llH'II.·s sr Introfluzia por lima ll'opa de resr:atcs, hoje
na ex.tensfio de pol"oaç'les, e moradores, <! illlpralir:u"el,qlle dirf:IIC il exhaurir-se com
ella,iI g.'ral dep';I1(I'oda d.~ operarios,que 1'01' wntos se distrílJllr:m.
us partes do lirasil, se mustra incrssalltenll'nle com a xI' rknr,ia esta "rl'clade;
pnis, fornecentlo-sc na Uallia os engenhos, 'mais fazendas tluq IrlIPs moradores de
quanlidade de np.l;l'os, qne da Cosia tia 1\lin;i, c de Angola, se lhe Introdll7.l'm lodos
os ilnllO~, por mais de quarrntil ('mhart:açõl's, 1'111 r pelidas via{.:I'lIs It"I1II'O III) lIlesmo
anilO, 11\~m por isso, SlIpposta a eXlell~no de cultura', dl:ixl dc Iwv~r l:onllllll;1 1:(\1'1'11·da de opera rios, para Iodas ellas, e por isso sc lhe repell'1lI il1Cl'SSanlel1l1~lIltl as providl'udas dll sel'l'os, e ('01111) n,~() discurremo. clCJ II1C. mo mOflo, para O I'al·;'t., lIpposta
a n ·cessidade ell1 que se adw '1 llaôtilria, para furnr.cel' al)lIella ddatle da Bailia, que
andasse sri nma enlbal'cnç.ill) lodos os al100s a condllzir I'Sl:raI'Os? E' (;l'rlo.que nfiu ha,taria? Pois como bastmí, para I'ará, só ull1a tropa d~ iesgalcs cada aOIlO, parJ Iile
dar os [ndios, de que neces,ilão Iodas a. làvolIl'a~ de ~cu OIoraclorc·s?
Veja-se esta nrdade,coJll li demollslração pl'e:ientc: cOllsiglllJU SUa~! Igc~tade da
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00 e lnuo em que tinha Bcado a ciuade(lcpois da deserção Jos Uollandczes,
e o quanto 'uidil\"ijo elle, e os moradores de refélZI.'l'{.'lIl as suas ruinas.
muito tfO pill'til;UliJr u furtitlf'ZtI que muito nel'c: itiJYa de mUlli~ües
ti· guerra, e ele jtl~lIrna ilrtillwriil, por uiio terem deilado os irrimi"os mnis.
CJue (jllalorw peItaS, Davi.l tlllnbem conta dos pllstllS, que tinua provido
u,~s ppçoa mai' Lenemerilas, que com djstiuc~'àll o iljutláriio I:H1queJIa
cllmpanha. E foi esta flOticia tiio agradavel au sercuissimo rei. primeiro
pai,e protector da nossa libenJade, que allendcndo ao elerado merecimento
tio sempre grande Antonio Tei-reira de l\fp,1I0, para maior credjto da sua
militar conducta,lhe cuufirmOIl todos os postos, que elle tinha conferiuo
ao seu' officine , Não consta ue outra mercê mais avultada,por não sobreviver muito, depois desta gloriosa restauraçiio, que a não lhe atalhar a
morte os progressos Ja sua ventura, receberia da reul mno o merecido premio de suas esr:\are ida' ac~ões, por ser um beróe, (jue bem merecia esta·
tUll no templo da fama, a nos o Padre Beuedieto AmoJei. que era o unicu
Jesuila, (juc entih) se achava no Maranhão, e com cuja virtude, e fervorosas admocstaçõ 's, se linlliio llnimado os restauradores n levar atliatllc, ()
cUllcluir por ultimo tão gloriosos principios, vendo-se ngora com o campo
livre, para dilatar O seu zelo na alvação. e cOLlsen'a(:ào da almas dus
PurtuguUles c lndios, que to lus o venera vão por santo pelo lIdmirave\ ue
SUiJS virtudes. o espirito prophetico, com que 11113 assc"'urou sempre o LOIn
successo de tautas victorias, não perdoava u diligencia, com Ilue pudesse
sna real fazenda 3,000 cruzarlos. para que. empregados em ~enero~ d.. r('~~ale~. se
exhauris.e COIII cllc~ a illlponancia do JnI'SOIO uinh irn, (' ~lIui~seDl ao 'erlão,pnl regll('$ a IIll1 IhesOllrelrn, nomeaclo pelo IIperior elas lllb"õe~ c até ollde chet!a~:e a
so nlllla ouredilu ~e n duzisse loda a compl"il de (ll(iJo', que rel1lelliuo~ a e~la cida{!<',
S1! rcparti~~ell1 pelos moradores.
O preço mai~ r.ol11l11odo, em qne se póde arallõlr cada resgate. é o dp. 5.;). para se
COlllprar IIll1 !lJ(lio no sertiio depois. que nesta cidade 110 presenle lempo c cl1Ipregão
1l0~ g-elll!ro~ delles: c por este lllo!lo cauelll 1I0S 3,000 cruzado: de principal cluzenlos
c qnar{'nta lnlli()~ de les:;alc. que fantas ".'zcs coulém 5 a sohrc.lita qllantia, c ua~
lar;iii duzenlos e quareula re~gal('s. de duus Clll uous. fl de \I'l'S \'\lI IreS alll)()~, para
fornecer de l'rvOS LOdil' as la"ouras,e casas dos moradures da (;;lpitania do Vará? O
cerWlí, que niio haslà(J, nem para rcpartir a UIIl por cada morador, ponlue ,ó os desla
duad' siiu mais de oit{lcentu~, logo já sc ,·e, que inlcnla-Io,seria U IUC'1Il0, que queler compOr Ulll gi"antl', com o v(lslido de um plgllleo.
hlu ~.supPoDdo, quc todos os 3,000 Ci'l17.ados pro,ll1zem compra tão mila:.:rosa. que
os dUZClllOS equarenla Indi(Js resgaladus chcgão "ivo~ ú cidade du Par;',; mas se c~la
supposição é tãu falsa, que qlland(J a rcmessa é ucna sucL:l'dida, uão che;.:ão mai~, qlle
IllClaue d"s 11u7.Cnlus oe: quarClJliI [ndios, aonde .~ eSlcu(le forllccimenltl da providencia de ullla Iropa ele l'I~sl!alc~; se a cada ulOradur SIl não couL:ecll'r. que;\ sua custa vá,
ou I1lilnde uaixar Os lndiu~ Ul~ quc 11l'ccs~ila, ua fúrl11a subredita; porque 1<lInhem
CnlllinUilllll'UlC fu[:cll1 os dilU.; [ndi",.j.i dl'p is ele ('slarem eUI pod'~r ele SCl\S pillrlluo~,
l~ pela aCI:ào nillllrill da morle ~t~ dilllinuenl I"dus os dias. e n10 bastaria. para reparo
da can'llcia dellcs, p"r enlre Il'mpo. c lt'IIIPO de Ulllil a OUlra lropa. qUI' luedia~sl~ ll1ais
li I1IJl alllll). para l' ril;II'-5C a intlig 'ucia dellcs' qll,IUlu lIIais. qlle lh:ill'ia iUI praliCi\ \ cl
é.>liI ilpn'~~ada J"\·Jll'tição. pelu tJlll~ tcm l1Iustrado Uc:-.peri<·ucia, IIU qllc custa l'nlbobarl>{, a fazcutl.l reaJ tI.l iluponilllcia.doJ I'c~gale~, que lodt;·ào ,I~ Pt's"o;;s ii quem ~c repar-
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acutlir a cada um, com /IS indu trio AS fallig;IS li! sna al'lJenle caridade, qne
iI loJas aurangia, c 1I1uilo e pccialmellle ao
eus allladu' Jndio', a qu '1lI
os esforços da :>Uü grande par'iencia l e IJl'allcilll'i1,procuron loso li '$vjijr J.
illgul~s erro, em que os linlJiio Illell.ido tlS ilereg,:s. apruveilando-se da sua
naturül rodeza; e para que se YH,ia (J lillJilu,que é 1.J 11IJIIlerilo ali :ilarillJllijo,
eslu aposlolico lI1issiolli!rill, e o:> grllllllcs servi~ns, que clle,e ell bom COIllptlnueiro1o fallor:iJo Paure Lopo do CoullJ,deixou ti seus inn50s, feitu a
Deas,e no seu rei; qllerernos uqui copiar fielmellte as certidões seguiutes,
cujos originaes aulhenlicos se achiio em nosso poder.
CERTIDÃO.

Antonio Teixeira de Mello. cavalheiro prores o da ordem de Chrislo, e
capitão-mór,que fui desle estado do Maranhão. Certifico. que tendo o inimigo Hollaodez occupado a cidade de S, Luiz,cübcça do estado, e 10Jos
os principacs lugares, engenhos, e mllis fazendas tleUe, c sujaitos á sua
obediencia todos 05 :noradores, assim Portuguezes, como naluraes da lerra,
na falta do governador Bento Maciel Purente, e do Cllpiléio-mór Antonio
Muniz Barreiros; fui eleilO por capitâo-mór, e <Ijudantlo·me D os, c aos
mais moraJores,jl1utamenlC com os Indios,ftzemos guerra ao dilo ininligo l
assim fórn, como dentro da cidade,morrcntlo-Ihe muil/l genle; de man ,ira.
que o obrigámos II deiIar a praça, e todo o estado livre da suo. sujei~ão. e
tirão, e vendêriio. á proporçãfl do CUSLO, que foz cada InlUo ressalado, como ::iua JIIagestade ordeua no sobrt'dJ lo alva ró.
No Par[l, r. a todo o Estado do l\Iaranh50, já lhe não servem as mantilhas em que
o achou nasciflo o rc;{iml~UlU das mi sõ~s; é necessario, que cl-r.!i /105:0 seullor assinl
o conheça, para 11It: PHllJi ltir as grandezas á propor<;ão dos seus ('m pn~gos : assim o
espl~ramo; (~que v. Ex.,l:UllteOlplandú estas verdades tão manifeMa, nos e,)nliuuco
mesmo amparo c snccorro, cOlllque Alt::lallc!rc de Sousa Frrire, anteces;ol' de V.F-x.,
se lt:mbruu desta Capitania, para Oseu nu"mento,e da fazcnda real, COIll a conCI:S ~"
lias re5gates d~ [nclioi, que lklle impetraval1los com tilnla jnstiça, q"c se lhe razia
horroroso diflkultar-uos esle nnicl) reli) tlio, na rÓl'ma ueclaratla, em prejuízo do bem
cOlllmum, dos allgmcntos lla fazenda real ucsla cithide, de latia o E:!lauo, e da sua
COIIS(~n'açüo, qllc delle depeul'.e,
A pessO:1 d~ V. 1I:x. ~u;lIde Oeo, Jnuitosnnnos.
Bclem du Parit,em corpo de eamara,:IOS 2 dl~ "elellllJro u~ 1732.
De todas cslas oPPOSit;õ'ls, que os Revs, Padres (.Izcm ao no Os requcrimentos,
sendo só cllcanliullados ao bem das almas do 1(lllios' branco_, que IIII~ embaraç;io
naquelle l~stado).e ncsta CÕI'll'j n soce'o dos p VOi, e os allgm('lIlus'ua fazrlll(a real í
}ln'lcndem juslificar-se ':UIII o alIllclarlo, e encarecido zelo de li 'fl'lIsores das lihcrd'llIe.i
dos ditos Jlldíos, djZI~IIUU qne llOS qll r 'OIOS servir c1dlf's,r.omo de escravos. s 'uJo pOl'
lIatmcza lil'res rie captil"l~iro, que por os dl~f\'ndcl(~llI lfio cmpelllladallltllltc.IIO._ qll 'ixamos delles dilOs l.'allrC9; cllj,.s vuzes l~lll r~dIl7.idl) li Slla CI'I:iI'ia a lIIaior parle do;;
millistro._ dus conselllos,e lrilJIIllaes regills, enlque ai i aél"ra SI: nii ouvir~o a: 1I0"SaS,
pcrll1illinllu·o ,IiSill1 Ileo'. para que cllrgasscm ii real pre: 'nça, c alten ':iu di; Vlls,a
j\lagcslac1f',a cujos pcs pro,trauus uosjustilicalllos de IDais leal~~ vassallos.n"pondl'lIdo
á frivola desculpa, de 4U' s~ "all'nl o., l'adre~. porque se ,IS ,'enlaurs poLI 'lU ellcohrlrse,coUlo cllcs razcm, 1I1111Ca podem IClIcer-s , como ;janlO Ago~lillho üiz: OccullllJ'Í
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ílrl'liÍl<;, m pllrá i 'o 't rmós SÓCCOITÓ ulO'lIm ele Portugal, e p:Jrn que a 10(1,)
() LI'lllpO r:t1I1.-Le a vel'lláuc,dct;larillOos,e ccrLiílt:amo' ,que a sJlJredita restal1rhçé'lll ti ~I~l'rl'il,qll' so fez ao illimi"o,sc J'évo prineipalmentc ao zelo,e illdll~
triH do,; I)ildrcs ua COll1plllJiliil; pónl'le o Padre Lopo do CCllito,supêriôr,q'le
elltàtl érú da 'ilSU do )laranbão, fui o (1ue 'om grand"é risco da suá VírJil;
Lll!llÚlJ ii suá conta esta eOlprez<l, fâllando às pri11CipiJes pess(!.1 deste estil:
du, ê exhortiJndo-nos à que lomasscmos armas contra o ibimig'ó, faiendose as jUllta ; (l couselhó dehrro da mesma cus'ados Padres, c pos'lo que,
roall 1~l1do-se o se"'redo ,cbegllDllo àos ouvidos do Padre Frei N... e có Padre
l'rei I ., .. trabalhárão muito, por nos dissuadir de que ô intentas emos;
e que nos rleixasscmos estar nA sujeição em que cstavamos, dizer\.dó ó
dltó Padre .... que ó ca o cril temerario, e o dito Padre .... que ebt
irijusto, illicito, é quê ficavamos totlos cxcommungados; comtudo pr,enleou a cfl1cacia,e zelo do Pa,dre Lopo do Couto. o qnal era lâo grande, que
pcrucnuo-se pai' culpa do capitão-mór Anlonió 1ubiz uma oTánue occasiãó;
em qlle c podia lomar a cidadc,o dito Parire o sentia lanto,que no me moponto cahio D1orlaln1enle enfúrmo, e dentro em ponco di'as morred
de sentimenlo; é succetlêndo-Ihe no Cilr"'Ó o Padre BCriedicto Amodei, \ltlrão insignc em virlude. e santidade, c venerado corrio lal em
lodó "te éstado; continuou ela me ma ex:horta~ão, animando <I totlos,a q lie
nào desistis, em da guerra, c prometlendo por muila yeies o bom, e feliz
succcsso uclla, com circumslancias lào parliculares, ácerca dos Lempos;
potest ad telhpus ver'itas, v'inc'i noa potest florere, potest ad telllpus iniquita§;
pCl'/ltanUl'u lloa potest.
Os puvo du Estado do laranhão, S~nhor, nnnr.a prClcndcrão, Ilem pret 'IHI m niaís
~scravo:, que os quc peruiillelu dS reaes I"isdt' \'o:~a i\Ja:;-esIéIM; c porCJuc t'IU virtude
dellas ii raZl'nda real sc ('i1lllOl~a úos quiutos,r. rlih:ilos, que lhe p"rlllIH'I'lll dos lapoS
I'scravus qw: os ditos Padn's lambem comllrâo,c \'endclU,ullo scrào cstes Os que dcfeudem, e pa5s:1I110S a Olllro ''/
0' tudii)~ das aldeas de \'ossa i\lagcstadc, a qilll os Padrl's chamiio mi sões, ~ó sãd
Clliluriol' de importanlíssimos nl'gocio' lemp(mll~s, dos IlIjs~iouarios, seus prcluúc/s, c
)lilrciJ 's, e O' Judios dellás, para o' moradl/l'cs sem dJsputa ~ãlt Iil'rc ue capti< "iro.
mas escravos dOs Padres; porque scndo altl õaulls á cll,la dii li\zcnrla real com O tillllej
dh forr1l5, 11<11'<\ 5tH'I'irem ii Vossa ~la~e~tadc, lliis ú 'peudcllcias d{,s UII~IlICJltO'
daqul'lIa cdnlluisla,e das slIa real's rcmlas, i\rliiio-Sl' esta~ lia maior diminuiçàu, e as
dos missiUlIalios; e 'cus sequazc' com a upllkncia; de ,0rte'lJue para 'e SCrvll'l'1Il Ó'
P0I'OS uOs dilos lndios, na cXlrat:çJo das drugas dos sertõe, ,de qul' prorcdl'm usdill'ilo. ii fazl'lIda real clue lhe nãu pn~;io o,,; mlssionilrius, [azcm petiçãu ao gOI'('hlall 'I' \I
qual, 'OIlC 'Mhrlu-lli'o:,na fõrllla II ti , ordeus dCl Vossa IIlagcslulle subcm ,ís ald,'as ii
Uusca-Ios. c III 's respondcm os lIli,~iouario3 : não bil ludlOs: iu lào-lllc O' morador"
qlll~ alli cslill'cdr",e Paulu, que ((Ilerem ir serl i-Io~,e aprO\"'ililr-~1: das i~(Inl'r.llicnciils,
que lhe faz 'III os seculal'cs lÍa maioria dos pa~alllcntus (lfllC os Padres III'us fa7.I'1II I'Pld
ltlXiI)'; e tumàu a resljoIlU\~r. que ~c Penro;e Paulo <]uNcm,IHiO quer ellc lIIissionariu;
JlurlJlll' ,: (II> ,erl'i,o uln,' Ohtru, e lia ti' mCll{'-lo,; cUlltinlía Clll dizer-Ille um lllltr<ldor,
rllll' " \':;s'<lII.. de u:,'a ~la~estau , flobn', clll'iu de !ilho', ~ (jlll' não Icm Ulllr" ",'II11'dio pilra 'lIe,. que () uu ~cl"I'iç(l t1uqudlcs lnuiu:, ' lillilllilillClIl", jil \ irilutllJ <IS o;o~las,
lJ III"siuII,II"IU ilU 1l10rllll(J1' lhe ui~, que If, ao l;1J\'crlliltlllr, ci,pil,iu-llIór, ~arg~nlo'llIúr,
UIJI'itlür-~I'ral, pruv,'uur ,ln Cazenda, c aos ~eu.s cri,ldus lhe dCIlI dus que jú lev"lr;iO.
CUlll l'~ll: dC~éllgalJo ~l\bCLU 1000 os llluradun:s oude os Pildrc~ télu pelos U1aLO~
::..n
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lugarrs,c pn,soaS,rJllC n'i scns llitos forão jnlgarlos ele tarjas por propllecias,
(' l'nlllO Lne: o. VennriHiio, e orn elles s anirnaviio muito, cquillqller '111prt·z<l.por diflJcuJtlloa, e peri"o a qlle fo-se; 'lstanuo o dito Catlre ncste
tl\lllpO tuda aS IlOilc5 em ora 1:;1 o diante de Dcos, na qual por muitas Ve'l.r:s
foi vistll arrelJalado,H sllspenso 110 ar, COlllO Le Leflcito pe" nas dignas de
toda II fé: de malJeira, que assim a res(lluçiio tio I'aurc Lopo do Couto,
1;11e deli principio,tl foi o primeiro movedor de la guerra,como iÍ orações,
(~ merecimentos tio Paure Bcnedicto Amodei,se allriuuio a victoria, c restauração deste e tauo,e eu em embargo tle ser capitão-mór, que governava
as armas, o julgo, e confesso assim, como tamhem o confessárão então, e
eon fes °:io hoja todns os capitães, e soldados. que na mesma guerra nos
aclwmos, e por pa sal' na verdaçle todo o referido, o juro pelo
habilO de Cbristo, que professo, e pelo juramento dos santos evan·
gelhos.
Nesta cirJatle de S. Luiz do Maranbão,em 9 de Março de 16i>4. AntoniQ Teixeim de lIJellQ.
Sobre o juramento de obediencia coactivamente feito aos Estados de
Bollantla, seguirão os Padres o fundamento dos illustres. e generosos fidalgos de Portugal, restituindo o sceptro a seu legitimo senbor,e o
mesmu,que depois fizerão os moradores de Pernambuco, por se fallar ás
contliçães, com que o. obediencia foi jurada, ficantlo facil ao povo a sua
°

rclaxa~ão.

l'scondidos rm lotes de "intl', trinta, ql1arenta, cincoenla, cem, e mais Tndios r.m ra·
1Jril;<ls ele canôas c1~ lIOO' ",)00.;, e 600;ttJ cada IIl1la; em feitorias de algodões, que
Ihp. liãl) as ludias, cum larl'fas dadas i1 risca,oll serem castigadas aspCral11cnll',e oulros
]ndios. quc lhe tcc III grande numero dc rolos de panno do Dll'Smo algodãO; outros,
IplC tcm t'1n scrrariasde macieiras, rm pesrarias,em fazer-lhe eotopas, breuS,I'.oulros
lIIuilos nl'~ocios; vão-se lá,conlraclão-se COOl os Jndios, pagãO'lhe bem, dão-thc bOIll
lraclitll1~uto, para que Itl(~ ração bom serviço; mas COIIIO os levão sem 1h'os dar os
Padre" fogem-lhe Illuitos com os pagamentos, "ão para as aldcas servir aos l'aclre~;
<lueix;lo·sp. esles no governador. que o sl'cu1ar lhe furlou Incllos. lhe fez miÍs praticas
aos oulros, que é cm pn:juizo ria paz, e conservação daql1ellas aldl\ls, que lhe perdeu
() rl'spcilll, e que 11I'ccssilil dr 11m exemplar castigo, para rmenda de oUlros; o gO"ernaclor, persuadido, de qoe aquella é a verdade, qne deve estai' sempre na boca dc 11111
rcliJ;ioso, prende os secnlares, faz-lhes perder os seus negocios mil damnos conseql1en1"s. dos alll;lIIcnLOs da fazcnda real, Iicão injuri:ldos dr. ladrões, e milito mais pobres
do qlle esla I'iio: e aVl'riguada a verdade do ca o, os moradores não fizerão mais.qnc
1II:lI1sa, e pacificamrnle com a Iieença, que liuhãO do goovernador, ir aos maios conlraela r-se Cl\ln os Indios, qn~ lhe não c)llÍteriio da r os missionarios, como crão obrigados,
Jlor SI: lIlilisan'lll só com o sen·iço dos ditos Indios; e por não fazermos sobre estes mais
largas narra~11,'s, passamos a ontros.
I'rohil)('nl as I('is de Vo'sa JI!ageslade naqup.lle Estado, que nenhuma pessoa deite se
sirva dus IlIdios dos serllks, e só dos das ald as, e porqne dos deslas jil succintamcllle
r'lrl mllslriulo o CIllIHlraço, com qlw:>s dilficullão os luissionarios, e qne as fazl'ndas dos
SI'tlS cOnVl'nlOs, ,~ colle:,:ins "slão ahnlldanles dos qlle para 'lIas baix~o dos serlürs, e
lIandiin das nlt'snlas aldeas COnlra as mesmas II'is, achando-se por esta callS<i mnito
dilllÍlllllas ddlt~ ... ca..ando lIns tOm a~ ('scra "as lias snas fa7.1'11I1as; all:m de Olltros, que
IlIallll:io Jlara dias t'xll:rlllinados, e mlli hllnl alinlllados,COlI1 PI'I'ICXIOS frlvolos, e qne as
SlllS roças não lcnl ludios com que as lavrem, c côlhão Os [ruCI!)s com que pasSclD, e
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CAPlTÃO-~IÓn.

Certifico eu o capitão-mór AntoIlio TeixeirA de Mello, que é vcrc1arT ..
que ell conhe~o aos Padres da Companhia de Jesu , neste E lauo do Milranhão lia vinto e cinco annos,pouco mais ou menos, os eluiles sempre
vi vêriio,como verdadeiros religiosos, assim em vida, C(lnIO em co kumes,
tlalldo de si verdudeira doutrina, Ilssim a Lranr.os, como ii ludio , ensilIando sempre a verdíldeira doutrina de Cbrislo, neste Estauo; acndillUo
com muito amor,e zelo de Deos, e honra de seu fei,a turlas ii partes, qne
os c.bamão, principalmente na restauração de. te estado: furiio a Cilusa
principal de se restaurar; e II não serem ellcs,cslaria ilinda hllje em pl1uer
(los inimiaos; porque elles farão a oFi<rem de mover li :'lIerril, em qne os
Jan~itriio fóra, movendo 30S nalural's dll temI, can~(\uo uas muittl ues}lOl1fns,que fazião os hereges, nos templos sagrados, ajlldando com sua
filZellda ao sustento dos solltados nllquillo,que puderão, p/lra conseguirem o intento come~ado, andando elles ditos Padres em (',llnpallha com
os soldados, éH.lmillistrtlo(10 os Sacramento a t()de>s os fieis llrisl50 ,fundado ludo 110 surviço ue Deos, e t:lo seu rei, e niio moyitlos de interesso
alrrum;e do qne tora ti ulpn, que lhe imputárão, que acol1selbáriio,que
mntllssem aos France2es, que vierão de arriIJarla em um palachu a e.la
barra, é falso: porque de \111 c.ousa nunca [(não aLedoTes, ~cnã(,) qUi,lldo
eu (ui aLcdor do caso: e por me ser pedida esta certidão,para sua devivão; com o r:templo dos missionarios sobem aos sel·lõe.~,trazelll rne/ios rlrll<'s cOlltra
a~ mesmas It'is, ~ahell1 cufpaàos lias deva 'sa', lomào-Ihr o~ Jlldios. 1'50 para ~IS alei <IS
so~n'ir aos I'ad ..es,fal!f'm-Ihes pagar cm dohro o I'alor d"lIes á fazenda r<'al, ~ãl) r<'l11ellielos a Ullla prisão com o degreuoul' seis l/le7.I'S; sabem deli a acabado o lempo rlll ~a ·til:\o,
I'l'm para snas casas nlllilo mais po/.>n~s do que estarão, ou rem gemo'r com fOll1c a
ntullll'r,c os filhos, nfio t'lII outro relllP,(lio com que soccorrc-ios, que o dus Indios dos
rias aldllas;c dcnegando-sr.-Ibrs li II ',0' outros neste desamparo,qlll' lião de fazl'r
;lIllIrll.·s pohrrs rassallos de "ossa ~Jal;esladc? 'e na rXlrema necr:sirl,lcle os lIon1l.'ns
SI' t~'QuecelU das leis dil'inas, sendo as suas penas elerIliI', como hfio de lembrar-se das
hUm;lIlilS ?
Tornllo aos sertões com licença, 0\1 sem clla, trazl'm mais Tntlios contra as mesmas
If'i~,sahem culpados em segundo lapso,LOmao.lh,'s os ludios,..iio para as aldllas srrvir aos
Padre ,nno se lhes admille livramento,csclIl clh's são renlt'llic1os ao Ihlloeiro desta cõrl~,
';OIl1 clrgredo de dez lInnos para An~ola; 1'~IIl,e Ião expostos aos perigos dr mar. c
Mouros, ficão as mulheres,e filhas donzellas ao (ll'samparo, não ha ((ucm as succor!'a,
porqne o comIDUDl todo é pobreza,e op.IJrimidas da nc,essidade, wndem ,IS houra, por
11m prato de farinlla d<' páo, qur. ufio ,ellderiiio e lil'cSSrDl mC'ios de poder ,onscl'l'aJas; crescem por este inodo as olT,msas a D('os, e !Is leis de Vossa I\lüt:e ·tade; dillliuucse o Estado de moradores, qualldo ueces ila de muitos milhares, que o PO"OI'I11, c dt.:fcnuiio dos inimigos, que o appelecclll,c procurão conquistar; perdem- e os augllH'nlOS
da christandadc naquelles lndios, em que a igreja poderá ter as maiores seáras,fruslraosr. os augrnentos da fazenda real, para os pagamento dos filhos da folha, e maior
cxplendor da cathedral, que Vossa Mag~stadc com tantá grandeza crrou na cidade rio
Grão-Pará; andno as consciencias dos seus va sallos embaraçada ,a paz publica inquieta,
e arriscada; e quem é a causa de tantOs damnus, seniio os 1\cl's. missiona rios, o seus
Jlrelados,c parciaes, que concorrem para clles,uão inforl/llando a Vo;su Magcstude ucstas verdade i tão uotorias,colll zelo d~ seu real serviço,e ue Deos?
s"rlfjcs,l~

p(l~snr 011 "r)'{1n<lf':0 qlle iuro r,lo jllromcnlo (los SlllJI(I
~Inn\llll~ , .lIh 111l'U !'igllôl,p sinrle da mmhas nrnw:,1f•.

[.'zn Ih' ii mnnc1ei
E\jlll~ellln!'.

dI) .\Jnl'f·o de 16l•.7. - AlII071 io 1'ri.l'l'ira de 11 dlo.
. 1':sln' n'l()s'ma Cl'l'lidrl ,'Cj i1asi Pf;lI;lS rnl)Sn)il. I'lln;nncs ral.n\'fil ,s,c nrh~ rn ,5(\(ln pelo ('npil<io de nllll'
r,llf'ITn, ()·capil<io-rnc'i1: dn rnpilnnin do Pnrll,

}'alll.. 80;lrC5 cip A"cllnr, ('avalieilfl di'! çrrIPI,n de~. Tllit)gn rum a dau.sllla lilllll, qlH' juro pelll jlll'i1lltelllo dni; S;llllo;; E"lIn~I'IIIOs: plll' l'ils~ilr
IlIdo lla verdade, o por me ('r pedida esln r~rlid;io,I1J'a m31llri [1l1 5;11',
por mim a igllilda, e r, II ii ( n l'OI)l o sinrlo dns minh:l~ 11)'1 ii •. •. LlIiz tlQ
1I1ô.ranlJiio,15 de. ~lal'~o do1-(j~7 .-O.ca.píliío-lIlór.Paul.oSoarr," df Ano/lar.
QIJf\remos rel)lnlol' l'stc a 'Sllln pI.o ,com n brc.ve J)flli('ia das anna' ria eidad.u
.le S.Lniz dO .Iol'anhiio,n fjnem li injl)rifl.do que.llcvia sr; I) mni r 'lIidado
do ~el! .. O)n!'ndorrs,dclI mio cfJllcno lJ;ahnIlH);J Plldre p1'llcu!'aclor <T~rôl,
l:m cOrte, Bento dp Fonsec:1, p1l1'<.1 111'11. (lo (;oilrir cm seu li"J:os, por nfio
os I r~m pl'imciro O'rav;l(1ns 1)0 marmores, pqra elerna lernhril}l~a r\(,I.5.
viudollros.:"'-« Suo pois <1, ,lI'Jnns I'f'Ilfll'il'S de. Iii cida.](', (:nbo~a 0111 outro
1.cmpo d,o E.lildo, 11m e:clI(lo corondo, no u,mpo do (JiHlI.:) vê um hl'a~o
ii 1'1 ll<.1d o de m!W esp.i1dll" de cllja 1l1IiO,.r·omn rle A: Irén, pClld,l'm 1111111 bulillI~:1S,11 fJll,e s.>l'vem de cnnr:lIns 11(IIJ.s rS(:lJdo" nlcn.Ol'es: em lIm,q~Jo p sa
menos,se v~rn as l10res ele L' c.arnlllS de HollllndR,rom ('slns Ic ~a. - rlS,No Oull;o,que pe n mais. se \'l~ 11 a'rm.ns ele I'ol'lugill.cnm ns lnc mil 11'11'<.1
:-;-1,\'5;-c por baixo, lQgo a crYf>lnpllC,qlJo diz-Rnl'ponderal-nQrQ1l9
Hrvs. l'ndrrs.naql1rllc E'ln'10. qnr n~o pf)(]>rifio consrnnrrallassc' o ~1'1'\;içO (/I~ llns,e ontros IlIrlio·;; s("rv"II1-s" delll's cleSP!?Iil;a.I1Il'nlr.<:CJ1lI ° domi)lio 11'11111°1'011. qn.' 1('111 nns aldra ; acli~O-St' I'sl;ls fall<l5 rir· Indios, e
as f<lzl'lIc1<1 dos srl1S COII\'t'nlos.r cnllC'!(i/)s n!>Ul1dnlllC's tI,'lIl's, e as llIais Opul"IHn' ,Ir
lal'Ollra'. o' fahrica~, dc quI' n~o pa~fill diziI110~, 111'111 dir\'Ílo.~ ii faz lIlIa n'al, drl'l ndn
pajtnr-.fli' O:. comn 1·,1;' jolg-udo. r Voq~n ~la~p~liIl!f' ord"II/l1l .iii ao jtClI'l'J'nIHlol", C/"I' fni
((aqlll'llc ESlildo,Cllrisloviip da CO. I." Frrirt', 'qnr os l1l"ndass" nOlilirar, pura os ra~a
rcm, com (\ cO)lllninat;:jn de ((III'. I fio os pilg-ando. Illr.s llrlll\'l's,se as "'I'ras elas
dilas faz('ndas por de\'ohIlIIS. r qnr <IS Mss(' d(' sp~l)lariil,a qnpm ils r1l'1l1ll~dassc, nlli'as
)1t'r1i~sl': o qnr rX('ClIIOlt o diln f,(o1'1' roadnr , mandando flassar carIas dr. dali., I1ma a
<';ICn1l'1l11' fioçiro J'llllhpco dils lrrrns.r1<1 Ja7o'IHla dr JIJIII '~.lltll'" an Cilpilàn 1~lIadfl Leal
elr ~lorri('s da~ It'rras da filZ,f'llrla dr .lilg"iI)'ary, lamllrm (los Pndn'. d,1 Companhia; r.
sl'lIdo rrnwllidas aQ comrlho IIllraJllarillo. pilra flor ,':iI~ Ih'as conlirmar '/l. SiI ~lil;!I'5'
lildr.na fórma dn ""ylo, 1'~'lillliu <i .. onsdho. ilS mr, mas fazrlld.ls aos Paelres, lirallrlo
i!fll1clh's dons 1Il0ratioTCs, com IIns Ião podpl'lIsns inilllijtO., .. 11111 (PII'1Il Ilt'nllllm IlIais
'1111'1' ollr~r r.onll'iI. ainela ((IIC sl~ja rm bçl1l do sen'i';o de Vossa 1Illgeslnile, i?orqlle tudo
'I'no'rm,e 11lropplliio.
E ti (!i~II' de l'('pal'O. qllr. spnl!o f)S \'assallos srcnlal'r.s (qne o' I'adl'eq pal'rr.r qllr o
J]fio sáfl pélo qll" ,illrãIl) mais ('01 IllllllerO,fJIII' os 11Iissiollarin<; I' :.s slla~ crJl1111l1lllid,lIlr's
J1aqll(:lIp E:lado, os qlll' pal-:fi'J dirf'ilos;í fazrllda 1'1'<11; f)s qllr ('.()lIcorn'llI rom finlns,
': IrilllilllS,r dllllali\:ns; IJS (]lIr ;'lIlrfi~l,rsaltrHl dC' "lIarclil; o~ '1"1' rstfio SI'lllpl'C prOlllplOS
parll lISi\ll~mCI1l0,da fazl'llda rl'al. pilra a d"fclIs~. 'CllllS"l'I·a.fio da'lIlPlln l'onlJllislll;
/IS qlle lIella S~ acltfi" C"11l mais ohri~nl;ÜI's dr IIllliilC'l',é liIilas dOllzrlln·. qllc Sllslrnlar.
'C5Iir.1' casal' COI11 o srrl'iço IIc- III1S,r OlllrOs flldio~. flllr é naqlll'lh> ESlildl) a prata, O
(1111'0, o '(;slido. (1 Sll.slrlllO.r /I IIllic" 1('III1'di" 1:/)11I 'III" slIbsi,til', Iii!' rl11har;u:rlll os
11lissiullilrios. li II!' sr sir"~o dos la"s i II (li os 1'011I as lllcsm:1S cOllriiçti,'s 1'(1111 '1"1' I'lh's se
~b V,I'I~I, p~nlnc na upillião dos l'lldrc~ iOlp\ic.a com as liberdades dus nIC~IIlO' Jndiu
Conhrcem,r

~c 1ll'lIç, S'~

rl1hlic~o os

1111'S

-

107 -

peS011 milis o j!l.~. 011 i1 jll .. li~a rla~ armas de PorllJpll. que o 1'Í.~. 0\1 f0rt:a
da' de Fr;\Iw(\ I' 1101lllllda. 1'''111 irl1lll1.rlill c1rSI'II1Il(~nllll do valor 1'orLoO"lIcz,
(' lIilo mCllu;' "iQril) du \'ült-IlLia JaCjllellcs illu 'Ires llJora,Jo~cs do l'Jura\llliill. )?,

E~TllADA 1),\ r.OJl1\\:m.\,

M \..\PlT.\XL\ DO cnÃO-p.\IL\ ;

ní1EY~ :';OTL.CI.\- DO SEU

UE 'COHI\DiE~TO, E Ft.::'il.l'\~:,i.o, E ~IAI, PAl\T1Cl:I.AI\IDAllE .

Di S('!11 S flllc n cxp(pli~iill, 110. f('7, o çapi.liiO·l11ór Alrxanclrc de ~lol1ra,
mall'ian, lo a Frillll'i·(·o Cilldl'ira Ca.lell B,rHII(:Il, 00 de.cnlJrill.1f'lllo da I>CI('1!dl) gralldl' Hio, da
111\17.01 IiIS, !1().I..l ahi flllldar lIJl1i1 boa" e LJern r('gllladr.
po\'na~';io. ElllrrlrllU-lllc pa)';} esla conqllisla ('rlllo (l cillco.ellla spldados
():I·olhidn .. ,dc"m do 1llClios, fJlle PQd s cm senir, nuo ,ó iJO môneio das
çl1l!Jar(,él~[j('5 do 5('11 lrall, porte, srllüo Inmhem de linO"\1as milito pra,ticas,
Jiélla allril,llir an no 50 pil~lí'd() o 1:n11iLo genLio, qu s,e dizia pOI·OO,\'ilq. cosIa,
I' ellLrada dafJill'lle crralld' rio, que cril IIlna gr~JIc11} parle da niit:iio, Tllpin(lmbil. de flue Sl' pomúrn lillllbem o . JarnnhilO. A actil'idnde tlc Le COInlIIó1lldanlc deli IJlll liil, e (;i,) proll1pLn cxredicllLc nos "aso" c IUllo o mais
I'rcei:u, para MIllellH pefJlJl'lla nrmlld,a qlle nos f1o,s de ovem1>ro dH 1Gl~
lar"\)1I n \' 'Ins do porlo de ~'. Llliz c cndireiLolI n sua pnJas (l{1 lugar
~In sua del'ro,la, correndo s~lnrrc'
o'la de longo, relo I'lllnO de cs)~oroc L(', com lTIili- nll menQs derlilJn~iio alé vencer os haixo, ria 'l'igi.oca,
e d.legar com uma feliz viagem clerrol!le dil oarrclll, que huje forma a ensrl'l'ircm ~o~ .rr.I1\llrrs. nilo implicanrlo o srl;l'irQIl1 ~ cllrs: lião hal'rndo m~ior 1'~7.iio
para qll" ,Ii ~ij'\ fiu a I1ns. I' /lfio ilOS 1I11'I'IIS, ql1ando a ra7iio d~ n'·c{'s~idad(·. {III" CIlI1lpl'{'ill'll(k " 1111~. r Olllrns pI'dl', fllll' o rl'llI\·dio s"ja jO'lIal a lodns,'j proporçfio Ila S/la
l)C I's~idad(': P{lrcll1~ 111 e,Tt7'cneis 0'111 11 ia Sltllt t0711ln,U71Út J ' o C0l111'al'Íu é desigt,alJade
da jl1sLi 'a disll ihl1JiI"I.
I',sl<\ /ll\'Sl1la, d<';.i!\,/lalciarlr rXp~rimr.nl,'io,lamltl'm o,iICJllrlle Estado Olllros moral!ores ;
porq l1e eon/,"dl'nrlo, I'/l>,'il Ilg\'>I,ldi'. Pl'lo cnnsrllto 11111'al1lal'ioo aos !'actll'~ da COl11panhia Illlli! pl'ol'isão pa.I'<' frllllllill'l'ltl il~ l:I'lTilS. IP:r. diz/'n! 1\'1' 111'11.,: procl'Ckll de illfol'llI~s
lfio simlllarllls. qllf' a ct('dal'ão por ohrr·plicia. e ~Ohl'l'plki;:, por lre:s prinripins : O
J)l'illleil'<l. pnrljlh' para FI' rnc:llar não for;i'l o\l\'i;!o~ o "al'o lias cOlmaras. nrin lall1hrlll o l{oVi'l'l1ad'JI'. p. rallÍliio-l{l'l1l'l'itl daq\lelll' Eslado: o .<I'~lllld\l, porqllll I11lliluS moradol'l'<. 'P\l' \'i\'i~o 1I1'lIas,as Cllllic'alão ell1 \'ir\lIcle <la~ dalas, (' sl':marias, fI\le linhão
confipnarlils !,or \'o~:a ~lag'l'slild(', ii I'llja real fazcllda pi!~fiO dizimo., C dirr'iIOf. <pie
lhe lião pilgiltl OS I'~dl"': e ; a condição COJII \jll.f~ s'~ cO,'lt1lllfiu (:nlll:l~r1e-li!s. r: confirm,llas r. (P"' lião as Cllllirando no 1"l'InO dI' 11'1'< ~nlln~, nrm as COllfirmalldo drnlro ,lo
ml'Snl'l 1('1'1110, ficarilô r11'\'(lhllas,para sr d;lrem a qllf'1II a< lavrar, I' pa~ill' dizil1los, c
r1irl'ilOs; () Irr,:'l'il'l) prinJ.:ip1o, G pO:Tlue d/'\','nclo el11 \'irlllcl,: do LOI11\10 não d"Sal'flssarcm os !'ildrr. 0< I11QI'lHltlrr,s, qlll' as la Ha,l':!/). FCI11 Pl'illll'iro os "011 \'I'I1t:\'r p nl. Ilrdinariamrl1ll'. COIll l'i!llf'11I'iil os (/,'sp,"IlrfilJ cll'l!.l.. ';111 ql1e.iii 1l;1~ linhão Os dilns !'adres direito
al!i"lll."1ll prc'sf'lIç'ldas CQndiçõrs cllm C/III' ross,l !af,(e:larlr faz nl\'rcC drl1as.
Fazl'm os I'illlrl's as n1l'dil;(j(·s cllm lallla facili{Jadc. 'III" o pilo ln. '1llcrorl'f: O. ru010s,
\'Í\r, no I'ul!n:io Cllm os l'a(It:.,s. \' h'II1 l1uloria fncapa'idade para os fa7.\'r; P0I'Il'''' sli
('xdllsa o qll" os Pael,.'s ilil~ OI;(lo<lIãl1, i~J1Çill\(tll pril11\'il'(l, srl{lIl1e1a,/' Il'rcr.il'a \";7. o rlllllo,
i1lé <:Ullljll'l·\1'·lllll'r as fa7.l'l1c!as, qlll' ii wa illsilciil\'1'1 illlll>icilO inll'lllO.
("11110 sllt:l'rd('1I ~ l'l'dro ~~I'rfill. sohrinlt do ("11011',1 da 1I1'r1"ll:lIWa l;a:par dI'. iqllcira
c Queiroz, "Ju t(,lIdu UIll l'ilcuill U;,~ tl'HiI , Ijue o~ l'ildles 1I1CUlr,iiu, uilu a. p',(.kndo
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traua da villa da Vigia. Foi slIhindo psta grande hoca, que corre entre a
terra dos Sacúuas na lIha dos Joallnes, fl a dos TU[lillallluás, la parte de
leste. l'a Sal! a ballia chall1ada du sol, e ii ilha du IIleSIl10 nome, qlle em
Ufn dos mais anradaveis 11Igllres desla cnsl<t, parll fllnuul" uma 'idade, u
não serem seus mare liio inquielo , qlle fariiin t1ini 'ulto o o de emharque
Ú- lláos do reino, e ás emlJarca~ões da lcrril, por ser a~ouLada Loda aquella
/:O-la das gralldes maresias Ull tarde, ulgllrn:ls veH~S tom trovoad(ls, que
de manbã peru em Os mares a furia, nem -iio os gemes tiio riJos, qlle
cau cm receio. 8uhio llnalmcnte até o lll"'ar, aonde se acha boje f mada
a cidade do C:riio-l'ará. E "endo lima dilutada 11 (~aua, que cilda voz mui
so ia levanlando, até acabar na ponla, em que csLú funda.lo O l"Olll,nio da
Companhia, apewr ua opposi~jill ue nlntln barllaro, crue povoavúo <t terra.
agrauildos da 'oo"eniencia do sitio, deu flHlclo 110 lU' mo lugar, que
~ervc hoje de nllcoradouro aos navios dl> reillO. Tratou uo ti '" 'mbarquo
<.lo seU5 ~()Itlildo ; e primeiro l'ortllnllt'í':, ljll pi ou aquella terra foi
Antonio de Oeos, que'coll1 os rnai , qne o .l'''ui;io, (ornou lIelta p. '0, com
signaes do grnnde alegria, pelo Illgilr ri" llllVOilf.:;iv, que havia del is de
ser 'alJital desta nova Luzitania. Era o di" de~. Frall ,i 'co Xavier, apOõtolo
das lndias, a quem elles Lomáriiu por feliz anllUllGio da sua expctli~ào, e
como prineiplll pallroeiro de loda. aquella COIl ~uista, motivo porquo. na
Casa da alfan.dega se oonservou por lOlIiLas a11005 a sua imagem, em UIll
excellcnLe quadro. Cuiuava Francisco Caldeira, que se uGbava jú 'cohor

°

compn!hrnder com a primeira mrdição, BO mrsmo aclo.rcpelirão segunda, e terceira,
alé o inclulrelll na lerr.. , que drspolkanH'ulC I~Je H)!l1~rão.
11 Francis(:o Vi\lrla, com posse anliQuada ele c 'JlI .IIlILIIS de terras,confirmadas por
Vussa f<lageslacic, o hlllç,írãll fóra eh'lIas, I~ eI.. pos '1' padlica elll qu' eslal'a,
/\. Francisco 1'~reira,rJa Villa da Vigia,fizrrãO a IIlI'SlIla iuJll';liça, ainda eple não- com
pOSSf' Ião antiQuada, poi '(1 llra d' vinIl' annos, lalllllt~nl c'lIlfinnada por V'ISSll Mageslacit'; e por não querer sahir de lima casa, IlUr ler pl'did(l \'ista,e i1ppella.elo. o prenderão os Padres, Sf'llI se compadrC~~CIu. da sua JRl)il~ illadt', e adliJque5, coo .Lrallgell:lú-()
com esta 1l'l'illlnia.a que laq;asse- iI ca~a, 011 morr 'SSI' lia prisão.
Fundiio-sc os l)ad.. ,~s, para estes prucediI1H'nIO~, 111 qlle aquel\e miser.,vrl vrlho
eslava dCI1Il'o das duas I l:UõlS de terra, (Iue Vossa ~Ial'eslõlde lem concedido ás alrJ"-as
de Judi'ls forros, sendo IJue jllnto a este morador não ha mais. quc UIU;\ fazcnda tios
mesmos Padres chamada i\lamayacú, com a qnal se não dc-I"e cnlt'lllle.. a Lal concessão.
A Domingos 5cl'I'ão de Castro., ~lJenle-l<:orllllel da Urdt'tlõlny1,tiz rão ta>lllhf~m OUlra
mediç,io, com rumos lOmados numar,marcand'l rSlilllaLiI,lIuente a lerra, '1ue pretcndem por sua. eslandu confirmada por Vlls~a 1I1,1~('sta(lc ali dilo Domingus S 'nllu; ao
qual. com a dila demarcactão, o \'iolcnléÍi ão, e ()bri~lírão a dl:sp '.iar III1l canllal'eal de
élssncar, de que procl'rlrm os dizimos â fazellda r,'al qn' 1I11~ n:lu pagão os soilrellilos
Padres, e para a dila demarcaçao viciárão papeis, de surLe, ItU' se Ulanifesla a falsidi.lue
de tão iniquo procedimcnlCl.
fsto exporimllnlillL'l no fim do l:0l'erno de A!ex,lIuln' dr SOllsa l~rcire, e~ 110 primeiro
anno delle na cidade de S. r.ui7. do ~Iaranhão, os mesllIos Padr('s da Companhia pr 'jlldicáriTo a faz"IHla rl'al lia eXlclIs,io de trlTas. qlle 11H1l:lrãu no sitio da Tutol'a, com
outra drmasiada IlIcdiçiio de terras do Lon1l)u, qUI' fil.l'rã') nH dilO ~ilio, de Que Vossa
i\lag slarle ficou p(:rdl'ndo os dil,illlQS, lIue IIJ(~ pa:WI':io os colonos, qlle ncllas linli;io
<IS suas fazendas de gados, aprcsenl,I!I(I(I, para f'lI.er 'III I'sll~ dalllllO, lima sl'SJIlari<l de
II ualro leguas de terra, llue cal"ilosamclltc fizerão cn'.ccl" ii trinta Icguas, 1J1le usurpá.
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d'à hoca elo Õ'rtlt'llll1 rio,

c'(1JB hllsr;"lI'a, mAS engnnon-se; porque a hahia, flue
sellllOreava, se fllrmílva dilS vHrual!cirascorr 'lItflS dos CTrillllJ 'rios. GUiltná,
eapim, Acurá, e ~llljLL. com al"ulI1il. por~ào do das Am:Hona', communicaua
por Lima cortauuru li que "limito Ill'uarapé-L1Icrim, pela qual uma pequena
parte tlaquelle dcsaCTIlR ncst , tle quem só púdc 101llar a denomina~i1o de
Amazonn , De amIJarCilllo Franei co Caltleira, com toJa ii sua g(l/lte, depois de encommeudar o ])On1 snccesso da em preza á "Virgem Senhora; como
era de um animo superior ás suas mesmas forças, primeiro que tudo fez
muito por se fazer respeitado dos muitos barbaros, de que se via cercado,
mandando disparar alguns pequenos canhões, que ao mesmo tempo. que
servião de salvas (le alegriil, nuo conduziiio POUI.:O a rctrahir cnlre as caulolas de'seu mesmo susto ao gentio, que não deixava de estar receioso com
11 visinhança de um tão destemido 110 pede, com tudo, como era prudenle
o nosso commandantc, e sabia milito bem, que todo o poder, que trazia
era pequeno para sustentar um pusto, que só se pl)dia conservar na paz, e
amizade, com aquelles naturaes, de cuja- forças, como senhores, que erào
do paiz pendia a uhsislencia daquelle presidio; expedia por emuaixlldores
alguns 'fupinamhús da sua r.omitiva, para que praticassem os parentes, e
estes a seus alliado , ccrtiflcando-o que a sua vinda não era para lhes
f<lzcr darono, nem lirar as suas terras, mas autes para viverem, como
amigos, commutando as drogas do seus ertões, pelas que os Portuguezes
lhes darião, que erão ferramentas, pannos, e algull111s oulras cousas, de
j

j

rão, o fine conslon ao dilo govp.I'nador por autos, que lhe apresentou o provedor da
fazc:nda real daquella cidade,\latllias da Cosia e Sou a, os qllac documentos r('colhcu
a si o 1:(I\·ernador,
Porque a industria religiosa dos sobrpdito~ Padres, pretexlava o tal l'e:yuerim~nlo,
com zelo de serem as dilils terras, para os Jlldius da nação Tnpillamb:is, que ~J1es
(kpois, para o m.'smo lim, conduzirão ao dito silio da Tuluya, oilcuta legoas .1i·lantc
da cidade: lle S. Lui7. do ,\Iilranllãc.,oude e.lavão sr.l'I'indo a Vossa MagEslad(',que é o
(Iue agora uão razem onde habil.10, senão a (·J1es di lOS I'adrrs; e rorfio tã.. poderosas
as suas illstallcias, que com ellas não s6 venccrão ao gorerllilllor, mas á razenda de
Vossa Jlla~esl<lIll'; (lurque dnrando a contrnda todo o tempo daqnellc governo, alcaoç(lrão no tim dellr,!lljue rlescja\'ão, que roi ordenar o con clllO ullramarino ao mrsmo
governarlar os mandassl: 1l11Hter dr! Jlosse da dila ll'rra lia fÓl'Illil llur 1J1'(\I ... ndiâo, o qne
com Cm~ilO consegllirão, nãO sendo as I'cfr:rldas terras, para os Imlios, mas parll elles
ditos lJadres.como cOllsta da carla dp. 01111'0 ,Jesllita,qlle foi ;ís mãos do ~overnador.qne
ii mandou recOllhrcer, e rrcolhell a si por ver qlle nella conddav... o dilo Parire a UIU
hOIlIl'Ill, qlle ha\·ia feilo nas laes terra ,uma fazenda de gado, para um 'ourinho seu,
se lhe Ijueria comprar,
'c na grillldeza de Vossa ~Iagestilde, sendo innata do spn rral animo. qne sem IimiII', transcende o ambito da leITa, poderia caber (I dereilo da prodigalidad,·.colll n~lIhum
OUlro s ' cXl'rcililr[1 mais, qlle com eslPs rc!i<Yio>o" ainda qll\: 110 ESlado do ~I,lra
uhão são lTIais rit:os.ljlle Vossa ~Iagcslalle, d"slll'esador dr IlIclo o que nelle lhe pódc
i'"gllll:nlar os era rios, sendo só estes l'adrl's Ião pllderusos. quc parece o qnerr.OI \'ellCI:I' na opulcnda, dcspjillldo sempre fazcl'-sll-llIe superiores, pel" repctil1a. accjuisição
de hrns, 'I'H~ illcessalllemelltp prelcndem,
1'1'1.1 ~uul'l'(lilO 1I10ll0 se viiu Clllllilluando as justas melliçücs de tcrras, que Vossa
~lagesliltlt' nos 11'111 COIIC1~clidll, e l:olllirlllallo, sem cmhar:;u da pos, e que de todas
telhOS lIa muitos annus, c de qlle pagamos diLiulús' fi l'azclIlta rcal, alé q\ll: a ncnhUlIl
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(~ fine pnrl1 logo a rccC'ill'rem ronYidasSlJlI1, ellcs t'mhaixadoro , ao:; prinl'ipac~, qucrclItlo-ils lIl:eiL;lr da 111;'\(;
do SUII MoroiJyxúba (assilll d11111lào nos IlOSS0S govel'll;,dore'), que conl ii
paz, e anlizailo o' persuadia, dO'crl::c'ulIl!o-lilõs lúdô o pôder das SU<lS III'IlIas,
para os dereJlder ue seus illí111 igó, ; d <iu'e iliiu pC! lia delxur de adiantar Os
s'cus inlúre5s(J5, 110 10"'1'0 de tuuilÓ llli,iores cll11vonitlndils, e IIÜO pouW
avaullljüd05 lucros. Li 'oogeava a forLuna a Fl'ill1ciscu Cilldeira, Ü COl1J VilUt'3gens muilo conheciuJs, lhe br'indava o "osto CIll 'tão difOCllnosa em preza ;
pois não Ibe séndo fncll suslentilr o terrello, que pb suiu, lIem adintilar som
rISCO i1 fundaçãu da 'ua nova colonia, falturh.lo-llJe a ajuua, e assLtencia dos
naturnes ua tel'l'a: estes, aceitando agora de bóámenle li paz, "om que o
Caldeira os coovidava, se oll'ete<:Íüo para lUuo, ó que fosse rio servi~o daquellu nova POVOilf.~iiu; depois de reCeUl)l'Crn deite, el11 pilg'\ dô sua bem intencionada fideliJudc:, I1lUilà avanlnjauas o!l'erlús ela sua prufu ão, "'onero o,
elibéral anilOu; porque à uns l'crramclllil5, a oulros pilnnos, o a touo, , com
(j maior côrinho, mal UOll réparlir out,'OS premias, on[orrne as Orauutll;ões
do seu caracler, e segu nela u rhaior, ou mellor uopollden ,ia da sua amizade.
Entrou logo cbm o maior cnlor li dar prineipio àqlll~lla cidade, que 0110 qlleria regular pelas Incdidas da grnndezà, cm tudo j"'ual »0 clel'<.\do ilnimo,
com que pretendia ideiar, Iandou pritn0iro lcvallbr ten,l, com que se
formou um Dum pàrapc:ilo, e cm cjue flJZ 'úvalrrar d5 peqlJerlll canhõe:>, quo
ti'ouxera, ii que durão o nome de forlaleza, quanto basla\:! uaquelle tempo

'que ma'is gos'liio e neres itão os [nrlio"

nos fiqup. outro remcdio, 'III o da. dcs('s)lcl'i\l:iiO l1a f"lta d' bens; em qlle I mo, elllprcg"uo o ~u<lr ela 1111I1111'1', t: fillihs, e ~C 1101111'111 com pos 'ibliidadcs, 1I0j,~ SI'III IIl'nllllmilS, pois rcpcl}lÍnalllcIIlc 1I0S arrl'bala ilS fazcnda" lliio a rOlllllla, IlIas a ,'III l'aZJIl, ,
injustiça ucsllic(lida, e llullcà I'fóla destcs llaJrcó, Í'eslidús com a nlupela de ,'aldo
Ignacio.
COI1\ esl<~s Iyrallno, proccelinl lHos, .iii propostos <los con cllio , e lribllnaps lia 1l111ilb' ilnnos clamãll ao el;U, e lião por IICIIIIlIIIS olltros meius lIIai:; 1I1\t: p,'lus da, rcacs
altcn~õcs de Vllssa 1I1a h C:;fiu1c, a cujos rraes pés prostrados as jll'UpOIllUS dcsalll'lIdidas
no CllnS1'1l1O ullramarillO;lIl1de Óó nlt'sllllls l'a~11' s são o' ':I)II~dlicir,,·,pl'li:J~'ul1\illio li"e
llellc 1 m,para que Vossa ~laJ.: 'slad' tum a Slla le,l! ~ralld,'za, 'I'eclis 'ill1il jll~Uça nus
uelira, com o remcdio cllicaz de qlle ncccssilUllJOS, p,l!'il \il'cr CUI palo e nos cunscrl'arruoó com sOI;ego de Ical" I'Js,allos.
l\'a Histol'ia da C/tilla SI' lê, l(11t~ se ohseJ'\'a l~o pura ii adnlinblral:ãd da.i" liça,
qnc lCm ellct:rradu aosjll'~i1dorcs ell1 ~ilios ilpitl'ladrlS das 'idadcs,lIullde,sclll Cl)lIhl'ciIlIénlo das pllrlcs.llw cull'l';.:iio os rl'itos, (1'11: li~1) dI: lÍe:padlar, Ihll'a a raZt:"CIII 1'I't:!a;
mas cm I'orlu:'al, não ,ó os COllllcCf'111 IIS I illislrlJs, por('11\ muilus SI' li 'i~JIJ Sllburnar
dellils: saibil-~~. inquira 51',0 qlle succl'de COIIo os ditos "alln's, • 1I1:;IIUS C1Jusr~,!ll'ir"s
uos tl'iljnnae~ r,'giIJs, c OIlII'IIS 11iIl151J'()<, porqlh IlCCI'SSllfil1 (k 11111;, ;.:ralldl' 1'l'flJlnw;
C ~c Vossa ~Iagcstad~, COIIIO Illonardla lãu 1'I'C;IÍSbilllO na aduliriislral;ão dá.i Isliça, I';hli~OIl jiÍ;nl~sla sua aUrius1a CcilW, a \'i1riIlS dl:lill'i" JIII~s. pur culpas llr: sllhCIl'l IJ, (j 1111'5IÚO liz 'ra a dntl'os IIl1illll' , (1m: idllda Ila, ~c () ~uubl:ra, e cspcdalincllle aus que pal'l:cem religiusus no liaiJillJ, " u uéi.\:iu dl~ til'r 110 '~J1irill1.
(\lIe lia de razer () cun,,'lho IIllr'lI11ariIlO, ~clldu Lã ap:cixClllac1o pl'otl'rlor do, Paelr's
da Cump~llhjil, sl:lliiu cUll(le~cI'lIdcr 1'111 Llldtls il' ilt'opo t,IS pUI' .~llcs fc'ti'S wnll'i1 ()
Iklll COll1ll1l1l11, de lIill!t: ,ahr:m. ,: 1(:111 ~ahido r ''OllIl;(il's I~'J illjl"':CS COlltra n,s I.'al's
~';bsullos Ue Vossa ~1'1h'1~:lacll!,lJloradI)I'Cs "'1 ~lal'al1h;ill,cll','í1l11:lldl:llcl(j u: s,''''; r1alllfln's.
par,l O1oor'l dn:f)ilrl'lJl .\ r~l\J (liT>cJlt:a de "ll~Sil ~l.lgcsladl' calliolicilll1ClJle rcpr:.':;l'lIldtlu~:
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p~rll rcslstlr ,ís imó Gr's d:lr,'lcllC's harhilros, raso, qne f1l1izessem intúhlar
algllnla ('st:àla, ou illl·rpl'u'l.i1 'Ol\lra aquelll~ (>residiú, o qu';jl vClldu,se já
'dl,rl'lIdid(\, pór ulJuelln tOscá" murallra , n;ió dei:GlI':l de se I'nz 'r rp.:>l'ei\uI'I'I~iI<'llllilillr pódér de semelhanlc il\illiig()~ fJ'IU não poderia ellll'rchellder
,Ctll 111'[(1 I'cl \'isco a luleI! expúlsàô dus 110:,SOS dtn'ullridore" Pusla 1111
lIIelhor rljrllltl, ii que u tempu deu lugar, e~la primeira 1'01'Ial.;za, se l'ur;io
nrrimallllo, e erigi LIdo os cdi(it:ios nu lllc lúa purtc, li que hoje propria;,
Itwute c Já fi nonic de cidàde, fabricils, que posto não Diereces~llln ()
lllllr\e de p::t1ácios, sempre poréni ex:ccdião á J.lUrríilde càpácidade de luClurios; c OIr\O no matos não I'àltuvão maleriaes pára a Sua conslrucção, sendó
bnHOs os lrid.ios jornaleiros, (lcou fucil a erecr.:ào, e menos custu"a a obra.
FOl'll\ou-se a niatrii de tilipà de vara, que ainda, que não inculcasse grant!CZII, Iliío deixava dó respirar asseio, u devoção, propried.ude d'l nu~ào porLilr'lléza,l\os âctos em que o culto Di ,i no é o l rincipal objeclo da sua re ;,
peil(\\"(jl religião. E-le letllp\o deuicoll a del'o~iió de Francisco Calueira,ao
t:ullo ue ~Iarii1 Santissimà, com iriClulur tilulo de los. a cnhobi de Belem,
tland(l ao mesmo tempo ii nova cidade,o home de (,ri'io-l)arú; para qoe alé
110 djl[1c~lido ioculcas e sempre uma evit.lenle prova da ptirliculür gl'illlUeZa,
1"0111 que dds seus priocípios foí r,rescendu esla gruuLle por~iio dei no Sit
All1llril:a portugueza. Todo d anno de 1616 se passou em (undar c-la cidade,
tlllliio r}cqucna, cm raziio do pouco moradorc, que li povoavão; ma" jil
110 SlJ·rlJillle L1nno de lG17,rcnuêriio ii fazeudo real ti dizimos quarenta o
selCl Olil rêi , como consta do prinleird livro do seu regislro; e á visla agora
E' pfl~~il'l'l: nem pócle cn~r-~e,
Yu.,~a \llI:;~statk>telll lIJostradO au

Cflle (I nlllll(\ e ardenle zclu da jllstiça, coui quc
1Illllldo a ref;li~silllll dblriulli,ãu dt:lla, prclIIialldo
(Js UI)IIS. t: caSlit;llllUO OS 1I1;.US, tl"e deixas e de COlllillllar a SlI;llIJc.'il1a a 'lil'idad" se
lhe fusse II I prescllles as rcpclidas sCIll-razões, c illjusliçJ', COI1Ul"C lIus tr,lcl;io Os l'atires da CflllqiaIlIJid,pel<l couselho ultram;]l'illu ?
~' ;;raude neste lrilJuuul o I'llIpenho de nós dl'strllir. il(lrque ainda se nãll deli !lnl
alllll), lJUI' qllcix<lso: recorrcssemos por cHe a Vos, ii "Ia~csliltlc. qlle ao VlIlru S' Il<i
CXllerill1 '1I1assc no, Padrl's maior di ',olut;<io nos sells procedimentos; ,e purquc lliiu
IUluos Ir:t1ios, IJura as lavollra', salll' 101,:0 lima ord('II!, para qllc se 1I0S lir!' os pOIlCOS
que lclI1l1s; se porque nos 10l11ào ii' lel'!'ô', ulltra urd 'III. pilra qn uus tirem 1Il11,., cOllld
jã lita rd'rido; se porqne dcspol050 as ald as ele Jiltlius,lllillitlall(\o-os pam a., f;iy."lIdas
tlO'SI'IIS cOllventQs, e cuih'gio.', c mais fabricas, qlle lcm nas missOI's, "jllllto tlo;lIa,;
1'111 clamllo:l '(jllscqllente~ das la vOllra. e fllllricas cl S luora(lon's SC '1IIar<:s, t:IHl'() Vos<a
fila~(:sl;lll' lI'lIl ordellado lIO rcgÍl\ll:lIll1 t1aquell' l{1"'eI'UO e as rC'OUll1I IldJ IaUlU <lOS
~I)\"'rnillon's e os augmelllOs da slIn real fazem]a, Olllra urdem do CUllSI'II111. ;i,,;igllada
pur \'IIS'" ~IJ"e'tadc, para qlle s' lliil) tirem aos dilus l'atl!'!',; U' II1t1ios; s' ponloe n,
Jliio dflll aos 1I11!radurcs pa·ra a extracção dUi ~ell.elllS dos s(irLÕ ',. t!t- lJUC pru "lklll tiS
lilrl'ilus ii Ialcuda ('cai; IllIe !Js }J.ldrcs 1111' uiiu pa~iio, oull'll ;q>erlo lI1aiur, qu'~ h de
li II I' 111), CfI:I'i~illlll)S; se porque siio us nltli' ilmUld,)sus COlllr;lcwdures t:lJllln, IS 'cus
l"lôlli'd)S, C direito cUIHlnico, (1111: lhes proldu', <IS 1I1!IW 'iilçOes ICllljlllf,' ", culll pllllas
11"t:"II~lInli, jú dcchlrad,ls ua' bulias pfllllilid,I~; COlllo M: 1I1l1:lra IlU di,cllr"l (!t-. II:
1III'IIII1r1al, IIU , 'gllutlo al1nu as [azclll llIaio,!:-; ., purqul' lorniltl Illal JudllJ> das
alllc,ls dI" que 1111: são CUII(; ,tlido" t'lIlão luulà,. lI1i1i.; I: lillaltl/ '1111:, s~ P'll'qlll: s;i'l
ah,ul\lll" I:IlI lUdo O (lUI: lOca atls ,'U,; illterc~.'," parlll;lIlarl:s, "III.i Ôs I'\'Pl: !'III ll,aiO1:1'" dl:'tíbtld('(;clI~O ao lJlIC \'o~ssu i\lage~ladtl uld('lla,pal:'~ Ilsall~lll~ul~'s.da f;'ZClld" real
~ ll'IlIUcli'l I:UI1'1'1I51:1; e [lor nau CllII11'ocaruw;; lt 11.lrnlliao com \I 1l11J1lI1U. I: l'l'j;ra t:cr'

l

_6

-

202-

~1Ii:; rnnill"l<; mil r,rtw1tlos:co!TI fJII' I\q'H""I'~ nVlllliÍr~o, ~e

rúde rom vrrdilllll
i'lIfl/rir () SI!II rrrall"ú ~lIlgmelttll, il Sil,~ gralldC'l.Il, . a 51111 1I111ilil, e 115./IZ l'elli\1\sa rl'rtilida",'; n r\lu, se veril I1wlllOr dll preSl'lllu I1slauo, CIIl 1(11' O "ti
illlge é o IIl1lior Illlllivo ,te n.io jJcll'wnil adll,ira~,io.
Ü qlle ra'l. Illais el'h;br!!, e l'alllll!Vll'<1 ri.latl,·) e capilill\i,a dll Gnio·PiII'ú. Ó o
vl1sli:;simo Hil:l das :\11Hlzolla:') por correr pelo sell C\llllillllille elll lima prodigillsiI uislancia; \lIl'!;I\IIU, sugllndo li Int\is Inndernil obsorvil')o de MOIlsi'~llr de COAdallúno. do S~l pril~l~ilJio, aOIIl.1e póda Sl'r lia vegllnll, que éom
Jllcm cle flracillllor0s, 1.\1) reino do Perú, apoue naSCI', até altir pela SIHI
.granue boc.a, uo-cabo d'\) norle, tem do curso lllillegul1s porluguezils, COlIl(1
'ilClll\llb de largur", dil ponta do dito cabo alé ii do '\agllarj', que e lá fronkira nu lIhü do; ,II1illlllOS, qlwrunla e cinco legun ; p<>rólIl ulilrgalldo 111 ai '
}J pOlllil do CllIl'lPiIS,;;O do dilO ',,[)lIl1t6 os bai:\IIs ua Tigioca, leriÍ de boC'ü 'ill·coClltn e seis !l'gO/IS, Sl'gllfldo H obser\'a~,io ne 1ft parle destc insigne acadeIllil'O d" .\r'n{kl~liil reill dlls $(;j '\lCiíl5 do Paris. A Cil13c! ua Balem do
(;rilo-l'ílróÍ,H lei iI~Sl'f1ladll em ultura do IrezenLLI",c lrintn gr:íos de longitllde.
{~de lalitude 11m gr:IfI, e vinlo e sete minllto~ no ui da litlha e'luiflor:i,t1, segllntlo a lllilÜ Illoderna oh crv<l(Jio dll p,ldre fgnacio 'il/Dilrlolli, dll
CompilHltía, 1l1illhemalico de SIW ~1:tg('sttldo Fidulis inm, para a demarca~Õ()S dos dous dOlllillios. E tcndc- e a sua Sillwçiio, tliviui,la em dua parte,
(UIIl o 1101110 l10 l'regue7.in ,uma na rampinil, outra no 'lua propril.llllcnlo
SI'\ I'hnma cidade. Tem O seu principi'O no conVI,lIlo de
anlo Antollio, llu
ollilo corre pelo mmo de Nordeste, quarla eh) Norte, até acubar na ponln,
dus Pailr.'s. P do I:ollsrllin lIilramarillu,lIão ir a elle qlldxa algllma do: povos, qlle lião
sl'ja di'pLJsj~'ão pOllil oulrOls IIlaiures,
,\ssilll 1-:"1111'111 IIS pohl'l's I'as,allos Ile Vnssa \IOIgl'slatll'.f"ilos dü resolllçãn, e opprillJiIlus du III1'i1o lfooslOlS eXpl;1ÍcllliOl~ SI! ,1l:obartl;lu, 11.10 havrlldo 111":111 se! u1ln'va ii IIwi~,
'1111' ii f)lir 1)111:01 1'111 lerra 1:1111\ ludll~ IIS S('IIS tilllos.dill\lar ao Cl1n, c pedi!' jllsliça a Il,'''~.
1111;111110 lia 11'1'1',' a lião ,";hão por IlIisl'l'ilVl'i " d 'Slitllidlls de I:al)l'dacs) c (t(~ prOI(!clull'S,
l:Ollllt Il<lritlllicus nil piscillil' c IlIdo i,lo pur não hal'cl' , 1\ ill;OI'a, qlll'lII ~llln z..lo (lu
"'r I'iI:O 110' II 'IIS, c II.: V(t,sa ,\la!:I'/il,Il!r: ,o pOllha lia ~lIi. I' 'ai pl'eSellça, de, \,allC'cPll(lo-sc
as III1'Slllas 'Illdxas IIUS peitO<! tlus ,lgullisallles,llilllUellc cndal-crico ~orpu do cSlal10 tio
M,lrallloiiu.
Elllllllla 'isila, (I"C S. F"ullci,co dc \1ol'ja (I'V, ii COlllpllnhia, se acha lima prophecia, 'I"I~ SI' 1(:111 I'rrilit:ado, 011 pan'cr,qlll: pOIlCO lhe falia, ii 'I"al,dislrihui'la pM Ire.~
sl'clllus,c1i1_:-Q\II' IIU prillleil'lJ ~cl'iio salllOS OS l'illlrl'S,lIlJ ~c~lllldo Iclratlvs,C 110 lerceil'O
d"IIIIIlIill', • lfie, all,ollllos III) poct.. r, 'Iuc IIcm os reis Os poderilõ sllhju!>ar, Ili'la SIII\
'ora? ;""llIção; e ji, parccl', qlle o flICSllll) salllU via 110 l'ollselllO 1I1)l'anlilrlllll llal'licipadu III'I-al 1'" II ii' r tle Vussa .u,Ig-l'sladl'.
I\cslas upprpsslies rCrUrl'l'III0S SI'IllIH'l' aos nossos go\'crnadorrs.e capitiic~":;~ncrllcs\
c1I1S «1Ii1I'S 011;;1111' \'I'lIdu, q\l(: o Cllnselho IIllrilnHlrinu deSalll'lIdía iI, sllas inrorlllaçõl"~'
",6 r...soltia, e 1110"111,.1'01 p\'las c1"s I'"dres tia Curnpanhia, qllcrcndo li, rar-se III' lii~
'p"II.,ros"s iuillli~os, Coll10 dll:' U lillhão sidu dos SI'IIS illIl.'ce,sor 's, lracla,':Iu dn sua
'1lIlIlSllrl'ill::lI', ~illda qlll: fallill fill ii jllsliçil, e (JlJri~açõe, erll que VOSsil i\Ii1g('slade lOS
,h Iri ii PUst'J "'"IIII'lIc 1:)1111'1'110, 1'11' qlle II S<'II ,IICCI'SSl1I' I\!t'xalldrc de SlIlIsa 1'1', ir~.
'SIIIII'II tll',SI'IIIIII'III,ar as SlIilS, pOSlu ii cllsta di: 1IIIlÍlas qlll'iXilS falsas, qllc eOlllra e Ir:
1,11111,,'11' fize, iiu Ot:slil eÔl'le 1:111 'Ilie t) cIIIISl'II.o, ii illSlalldils dos 1'01011' 'S, 11I;lIlllol1 d '.
l'aSS,IIIU'IIII: ioquirir leslcllllllltlils s'Jhrc o:; SCI" prt)c,'dillll~IIICl" qllc ~clld() liio rUlIl'"r'
llIcs j r;lz,iu, e jllSlil,a, nlrll (lur is:.o deix.uII o 111 1 SllIlJ CIJIISI'II10, elll olJsrrlllío doS
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011 (IIrle cio, S<l>lllo (liríslo, d nele ~c fornr,1 o sC'gIl'nrlo rumo,. norte Jl da
parti' cio 110 pióo da provinci1~ J.a,C:lllc~i~lio, c 6 a st1gllnda parte desI11 110Jlili:siúlQ cidlldc, A ,lJn llJ .IlJ.<ll' dd'u"ll, é a cnlrlldn .III SUIl me'ma barril,
para montar 0:0 haixlIs, da q~ 'ii' slio preci"os excellcllle,; I'ra-'iw~ e lI;lld(~
dll, mni perito sc tem perdido allluns f)<~ sua cosia, ~lllt~I11.da a h(~rra, !';e
lopôl com ullla b'l:J, e,lJem r&311ladéll forlalezil, dI> pilr ' lhl \c., t,', Celil'lIdi~ rlll
IIlllr, c frontuira da hnoon r1e ooste um ftlrtim~ qlle aca.hadll, e-poslo em
melhor fôrma, será- uma dlls maiorcs fllrr~ rlesltli híllTa J.', r1ll·otrll di!
('idade, c:;tú o for!' fie '()f; lJ
li\horo. r~~ls Mer~ús,. e- n>11 1'00lla, que fi
s"gue oulro do Sanlo CItJli tI}, a. qlle düo (). nlltrl'c de' CiI Idl~), e ln que
lambem c Ilí o lIospillll real rio:> soldados, limbo. de bOIl,. C "rn. s;t, arlilltariil, que n Ir.relll J~lros arlilhr.iros., n;ill podltl'i &,; maimps n:ío- (na
suppo i~ii() de" :ncerem 0S ha.iulS, Jlelo &Cu. poucr~ fundo! Sllslcll\lIr fi l'lIrill
UlI. 'uns hlllas, Porém, o quc mais ]'}arece fil'1.er i>nr.onqui la\'el l' la cidade, é
II cOlllm'ldirlude dos maltl5, e o grande nHlIlcro dn seus rins, pel03 CJlI<lIlS
jlor!'m os mnradllTes, eomo senllorcs do paiz, resi.lir, c q,!pbranlar CJllarsqllcr forra inillligas, (lar rnaiorc , qUI} ('.inD, Tinha rle presidio esla (Ir(l(;[I,
por r1il'cr'çiin de SPIl rapiliio-<tencral Frllllcisco Xavier d~ Melld'11lra.
J,'urlnrlo, II qllem c, la idade ncvo Inclo (I lustre, c cll'lcnrlnr cm CJIIU III jll
se oellll, conrnrrcn!lo para lurlo. a fllvOd·a.v.e-1 botW.;l,dl~ de· SlIa Magc~lillle,
11111 l'og-imclllo dll cnmpllnllias liooj,r;l':i~ em que- ~a,mbl,}m entra Ul1li1 d'
grlllladeiros, ('om 11m cOnllll'l, tl:n nlc-rnvllnel, sargnr.lo-mór, e mnis 01'Jiciacs suualternos, lodos genle iuzid[l (Ilxcertll os soluados, qlle sahirüu
I'adl'r~, <II' fazl'I' <'01l~1l1IilS a Vo~sa \Iagrslal\", rara ((II!! o d\'pll7.'~S Cilo ~OI'Cl'IICl. anl,'s
ilcal.l~-Iu, a ((I,e Vossa ~Ia~ ... la<ll', mais b III informado. foi .,cnidtl r1l'sall<'lId '-Ias.
AClldiu-no' com" pai c'te J:;1),,'rnador COIll 0,0; d['paclio, promflll)<, ral'a irll\f)~ au
'Crlã'l,lIiio liaixar IlIdios dl'II\~ flilra i~S la,\'ol'll',I', II"I~ ('ollcclkn 10-lv)s 0' das aldl',h,
pira a cxtrat'çiin do, ~Cllrros do 1I1"S.lHII SCIKio. Clll all~II1"IILu, da f,lzl'lllla r'·al. c' 1'"1'que fie alltl' 'ipllu a r.II'ure';l'r-nlls contra a \'Ollla't,~ d ~ P"dr,'s. quc' 1I;i1l rl'lI'r.'1I1 C(lII' a~
ranOaM do~ llloradl)I"\'s "'.ião
lH"itlll'iras, qll" s Ih5n aos ~I'rtlll'S, ma,; its Sllils. para "'c1í"lem ~Ilio' Illals ahulHLulles ti" ~ 'n"ros, I' l'sWIH'lc'cI'r nl'lIrs f"ilOI ias. luallrLíril'! 1"\'1 iTilr o' IlItlius das aldêas (la Tl'flartic;it" 'Iorli~uril, c SUlllaIUl1i'. quc s5n IIS qlll' n'llIãh
as "i1I1r)as, srm as quaes se nfl"U IHilk 1Ia.\'t'~;II'. I"II'qllc a" 1"\'lIciiu. r cl)IIIJ'm os ~1'lIt·rl".
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M'1I1 IlI,tiS flrctexto. qnl' o, de qnercl"\'lIJ II "'IIS mi.sionarilll;' i,r i1,sislil', 11111,1 f',w <I'l
:-;, ~ligllr.I, o Anjo,dalli o.ilO dias dl~ riagelll, para (I"pois S(; lIlili~al't'n! só. do' In<lios,
Cl/lno CO<IIIIllÜO, C ~ nOlOrio.
Suhiriio com crrcito os 1ll0rarlofll5, com a IkclJt;i1 ,'o ~orl'ruaclol:. a, l'IISl'al' os IlIdio;
Cal'lritr50 as ald~i1' de<pol'oad.i1s dl'l1<'s" porq 1Il' o Padrc llti ·si'mill'j.. 1',lIiil \lari,I,IIII"
(lI"IICIIOII SI' cn.tranlrasscnlo ILOS NwblS, I' lllio a'ppal'l'I',rSSI'1ll l·mljuaulI. dll' lI;hJ' "II1,ISSI'
d,1 sobre<llia fc.l>l; r o (jup, se 5 f'lIio,dl' prpjlliv.o fl.OS p"hrl's rnol'adol'l's se I'citll' clllI~i
rlt~l'aI'J(jcando JIllli flis!J<IIIHI as aldêas, (' {:asl"/I(IO 110 pOrlU dellas os Jnan-lilllelllos, quc
ler[II';io, rh'm.ol'aJl(\,n-sc, COIIl espl'ras Ina,L, du UIU 111 '7.. I'Ill qnr. se llie a!ab';'u ão a algulls
II' 1::lIII)a5. p{I,li(!êndGl o qlll' l(lral'5<>, e os outros ln tios,t]u' II/c fllgirii@, sem o Padre
1111'. di!1' 01111'05, o lJlU! filll illfallircl. <'Ollsrqllf'llciil das grallcJI,g IH'rdas, qnc liI'f'rfi('; C
"~llIaIIlH'1l1e reCIl1Jc a f~zeuda real cm GS moÍS 'iollilrios nfio dar '1\1 ludios aus 1\Iorallorc:,
]lara os scus nl'go('.ios,
O I'adre Jos~ da Cama. J.'snitll, mi 'sionario, QllC foi da .1MiI d,' Cuaricor;i, fez silhü;
do 1'01'10 dcHa COIlI (\t'zcscis arllliL.~ ric p('(I"I'JICilil. c dilas r~r.jnhas ri,' artilharia, ao
ajutlalllc da tropa dc 1;1Icrra ~Ialloel d,1 Cuul1a d'[,Çil, pur 11lc ir plldil ll1dios com

f,1'iH"il fl1l',ln). nh~1ll

dn da onlrllilfl(·il. ror.n. seu IXH' Ire 11c rampo, snrgenl<lc
ol'/il'ial's. COlllplllllla· C II pn.lili.<·o, dn 1101 govorllador, e c.tpiUio ~I:
1)l'ral, r;1l~11 Slipl'riC)rida~l' aos ma.i:-; g(lI'f'rJ1,J(lurl's do ESli\{./O, P91' ser cnlúo,
\:sll1 r;ldildo a r:(I,h\~r:a dc lodo 0111,:: p'<lI; IIova dclCrminill;ão (~Sl.l,a 71lilO'csl.illu
I,;irleli~s.il\w, V s -lillor ~) .•losé f.. '1'ilill,il OI~\'illor. C jlliz rJ\l rúr~, que
lalldlern cra, prO,v('.rl"r ii, l'i\2011(1) (c;iI, ao:'l)('5 millislros tl,c leLl'iI., CClIIdlll'ol'adus ao presullle clll,n ii lJl,l, 'a, e hil i.> i l'll (~illmlell1 de L1trj'lo, ( s sous
('idiltliios, de cillo se C01.nPUlilH\ 11111 ll.o!lrc Cl.gfillJdioso sCI1i1do, gOZil\'tlO o~
priviil'gill~; lus ~o Portn. Porém
rjlll~ Inilis l'a1.ia ui'IIllar osta lillhili~, illlil
~:iJéllle. e.ra iJ slIa rC"ii\ ('alll 'rlrül, uma, lh', llIai... primara as, e llIi1gnilic(ls

Jl16r, I:
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(IH lodil ' ÂIIW,I'Ít.;a Pol'lllgue7,i\.

I' [und,ic:ilo de, O.•1,ofio Y, rp1e iI, dotou. pçlas medid·? rlQ sua rI~;11
gralldl'w. Niio se sRbç de Ç'IJLfí.l, qllC 1.10 \)llramar li c 'r;odn na e1r~1eil'J, 'ln."gcslilde ~iJ5 SIJ,J.s gcrilr<;I.t.iUs. Além do EXIll. pl'elilJo, eOllstu
ÇsliJ ·r1io(;c. e de vi~lo e qlJillro CODrgO!'i, (~111. flllf,! l'nlriio f]llillro digJlidild~' de IIrc'orliil~(), ar 'iprc ·le,. f'\Hln.Lre, \\ I'~e LI' '-c. r;olil, U1'7. r1~)S
~(lIII'l'dil(ls SI' l,1rIl1lClàa da orüeIT! pre'hylrrill, seis d" di,lconal, c rl'lIItw,
11a '1ILHliaeollal: tom mais d.eznsei~ bOi ellr;illdos. llnze f'llpollúes do tum,
(,llll fJ,IlH I'ntra I1P1 sub ·r:llanlre, "ovc cilpellite 111I1,sicos, com um nll' tre d
solfa, inelilicln L10 1l1eSII!O numero: 1101 9rgillJislil, oilO Jll';llinos dll et"ro.
doi:, Illeslres de (;ercmrJllins, 11"':; slldll'i 'l<il's, 11m ror1 -irl) dn mil ~<l, Ires
"ill'J'f'dQre., I~ 11111 • il.leiro, esl.illlci("('ido 1\I.do COi\i lii IJolla, H pcrl"'ilu IJllrII1lJl.Ji~l, que (lOD.1 raúlO pôde enlrar no numero das melhore, > bem idcndas
1

~n;I'IJl d.o fYJI':nHJ
'.'~lH\il cilsli~;"ldl1

j:\1l'.','rnildor i\11',~n(1I'f' <!~ SOIl~'l. pnllt S(ll'corrl'r ii diJiI Irllpil, '1111:
o Crnlio Iii" ""1"1. por ltillrr ill~I"I,llltl ;h ald(>a~ til' in<lil): já do~
1l1l'~nIO' no ~I'rli1" do llio r,.'gro; I' l1i10 ~(Jl:"r;O\l II dilo I',ull'l', ai,' o IIITo lançar fóra
daIJ\lt'lla ald,;a.;\ forca Ilr: anilas, 1'01110 M~ lúr inímil!0' (. Sl'lll lIlI' dar IllIJius. pari!
aqllt'lIe s"rviço dr \l1'Os, c dI' VIJssa Iaf{t's Indl' , a 11111'111 U('II 'slil CUllla O govenwclol'
p,'ln t:llItSI'1I10 nllranlilriuo, n qnnl 11 rll'~;t111'1 dr'lI .
• 1\lr'1I1 tI(:sl'~ I'Xl;I'Sf,Il. 'Illl' "ilroll II ditil Parlll'. ilavin frilQ nll(rOR na meslIln all!l1a,
(lndl",'OIIl a~ ~lIils pl'opl'ia~ nliíos, !ll'nlro da ~1I;1 l'a",.d"1I com IIIll pilll 1'111 ,\l1lonlo (Ii:
Olil't'ira l'alllQjn. I)lho til! 11m <:iclad~() dO.i mais Ilohn's r1a t:idi!dt· do C~I iio-Pilr{t, I)
lIl'll1 tlo~ prillH'il'ljs (;lIlIqtlislaliol'f'S, II po\'oadol'l'~ daqlll'lla ClJtlqliÍsl,1. pllr Iill' j'Sll'ilnllil1'
o n1á,ll llllHlo U)I)) qlle I) dl'lllillil) Ih: "i". 1'11111)(' dar Itldio~: ".I'III'qtl' II rlI'SI:III1lPÚZ CIlIll
pito. " 1111' 1'1'7, satl;,(III'.niill por! lIr10 1"1!0 dl'.;lIl'l'In,llilr-.I'. " PI'I'll'tI<:I,tldo-u filz.I'r d,'poii,
~l'tl flili o f,'z pr'·J)(I('r. I; l'l'1Ill'Jlcr pina "tilit lúrlC, Ol1ch: sI; a '!1iI mO;',HIlIl' aus S,'II:
Cllll)\'rllll~.
'
I':' pin'a qlll' \'nsSíl "iil~l'sl:ld,' ..;iÍIJa IJ~ nbso!nlos pl'oc:"dimrnlos dos missiollnl'itls, I'slf:
11 lt ';.I 11 II , tia dilil illd"'a 111;)(1/1011 ac;oolar, prlas I'tlas ddla. <:11111 11I1Ia corda ali pl'sroço, a
11111 Judio, Illallw<!o jl;)IIc!li, ~Ollril1lill do prillripill da ~lIa lIal'ilo, 1'0111 (11'1';;;10 qttl:
li"izí.t. por 11i~ Ilal'l'r fmlado 1II1,':tS arwjlia~, I' illliI1l'11'~, Ii~HS ti" aZI'Iil;iIl', (~ (IIi1rn~
l"illd,t'~.;I;, rolll <pH'. Pil;':I;1I ao~ IlItlio~. (~ {I~ Jl1di,I~. n 1(11' fn!Jril'ilO Ila~ ~Ilas ror;u~,l1iíO
1'011."'I1I:lIdo, qllc o II'udnll aos 1)ll1rn<l(lrl'~ '1' plJrqllC " dilo prilldpid il1jllliatlll dl"la
a~:ç;jll Iill,;roll li Pac\I'I', (' I,,\(, 1'0111 1'11,' {Filudc, tI"hall's. r\!lil'ô1ndl)-~I: par;1 li sIIa,r"ça,
I.: II'IItl'ndo-se fi I'ildl'l'. dI' rplI' (' nlill,aSS(' () principal. I'UIIIU clIllI os Jndio, li~1I1 11101'111 a
11,"il\15,P,'I"s lio!<'III:i,,< fllH' 1111' 1"11.1'111, \' !ls sUa~ II 11111 II'I'I'S , I' lillia~. para ~I' sr;':lIrar
rI"ll Jloil'l1l'a. " h,da, ,'1'111 itrlllilS ,ii- 1'0;;11 a dflll~ lal"l1lii('~, 'PI<' linlta a<s,dal'iadl>' l1a
;dtl"a,l'<JII'" il'llI "llIilos IIds,j"lI"rilJ~. para que III" f"~S"1I1 ilusc.u' prt'.,O (I di", jll'illtip.:I; II (ju,JI JlWl,UU ,;nl lIOli dilO:l \aknlQcs, C llllá,r:l au ulIlro, se lhc I [\0 fu~irHj o.
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ill!lellr.1eS (le lorln o dnminio porlllgnp1:. O mesmo fllndndnr lhe Il1n!1rl'uu
(I"pois (Tigir dll' flllHJallll'llln~ o mt1!!I\~io, II I Illpln, fllle h",Í1l adlllirulI1os,
rO"IO creuilo da arle, e rcneia Ila vi La.. () Ex 11 I. n. Frei Guilherme ele S.
.lcJ,"ú, da 'ordem de C1J1'j '10, IIlc mandoll J,Hl~ar (J-S primeiros nliecrccs, até os
11\11' fc'ml rIa lelT,'. e Si'lU Exr;r..lh'nliss~rno SUN'CS 01', Oom FI'. Miguel de
n"lhõe , da SHIll.I"·~ illll, ~re md"1l1 dns rréoorlores, u: e ror~o$ oa sua
gran:le nr:lil'ic!ade, e wlo il1r'anslll',~1 do nfvin'l CIIIII,)., a pôz no eslarlo cm
qlle hojp se nrlmirn, por 11m do' mni mn~Q lllsos bl'.mp,los de lodo o 111'11 ii,
Illai' pelll fÚl'lnu CjIIC pp!a Jnlltpria. A innnla 11I'0IJl~n fio do gf'r:Jio, el' lepl'lJla,do. rle ,orle adiantol\ n hel!n hnrmonia da slIn mlls'iciI, q'lIU
n;io. I·cm illVP.fíl ii n ais Inillda, () d liciU!a solfil da (Irlc. donde ,e extraJlirilfl pllra C la calhl)t!rnl O 11Iclhore. ( mais hnrmnnioso' f1:lpeis cranlorias. E' o sell or;I~W ,I 51'mpre .\ UgUSlil. P. , ol!ernoa ~lãi rle Ocos, com n
,in;.(Idlll· tituln de No~s(l,"l'lIhnra (hl (jra~i~, cuja f' la secelel>rn enrn n maior
mngllilir:ell ia (111 fluímc de A~OSl(). E paril lj,ue sr. vrnha 110 cahal couhecimellto da mage.. liHI " l~ g-r:mdp.za J~sla rcspeilavel Sé, JJasla f1izer, que é fundnr;iio do 11m rei V()l'dild(\irill1leIJl.c pio, e c\'Cl's..iramenll: Ii ber;l I. pilrn Indo,
que (lizia r ,sl'eilo ali 'ullo adc:ravel dos ngralios lr.mI1os.. Sení a ~oclo.
gl'illa a : 1<1 Jlll 1l1lll'ia r. Ildlllil'adil il ,ua mngnillcen ia·, emquulll'o
r1nramlll os IIlllrlJlr1l'l' • () preciosos mcLnps, de que se elllllpüe, e fúrl1ln csle
.ohr.rbo n 111agp-lnsll pllntllCon. Orlll1-SC m:,tis r ln cidade rom nm nora
('onl'(lnlo dos rcli,.,io,;os Cnpllc!Jo..; d;l prol'inr:ia dI) 'anlo ntol!io, um
igrnju lumholll 110\'a, muilO hem rci~(l, c as·cada. \:rrue-sc O con-

l]lIe COIl"t:l!1rlll nos In'lios dil'lI1,rlla noç;; O rrz a11l0linilr; P. slIcel'oIr'ria mniol' rllinn,
SI' n~IJ iIl:rllliril ii alnlha·ln II rnpil;;'I-llIür dMl'lrllil praça,mnnc1nllllr) socr~;lf illlS dilo5Inc1io<. ~ o princillill 111<11'1'1'11 di' pilix~o: ficou I'sll' Padr' irn'l.(lIlilr, mil< cOllliollanrlo
IIS :al:lilicios dil mi'sil. {' il adlllini:lral':10 do.; lIlai< a(:rall:('nlO' dil pf.llÍH'!H;ia. qlll' fui;
n r"s1 il\'o, qlle Ihl~ deli o 51111 SIIJ), rior, proll1ol'en<lu-o <Ieroi a r<:ilor <lo (;ol!l'gio ria
cidnde <lo I'a riÍ.
'I'stn llll'smil dd"dl'. q.nl'ixnndn-sl' ao dilo g-oHrna<lof A"'=(am!re rll' SOIl. n FI'rirl',
nns Indio< da lIa(:ão TllpinllrnhiÍs. rir ~.u' os l'adl'l's ela Cllll1pnllhia os lran5porlárfio
de IIlna ald,l" de Vossa \Iap;cslildc. ('111 (fll OIIllO fOl''I'flS srrl'i~o ilO hl'ITI COI1II11I1Ill. I'
1;011111 l's':ril\'W; os Illilnd:lr,io p"ril 1I1ll" fazl',ulil do SI'II l'olll'I'io, l'h:llllilda ~lill1lilynrlí;
II ~ol'prl1adnr,pol1r10.(I< ('111 slIa lihcrdndl'. l)S Illallrloll Irahillhar el11 lima SI"'I';ll'iil de
lIIadeiras I'l'ill'~,qlll' ildmillisll'al'iI o Capiliíl) 1.0i7.<I1' ~lollra dil (:iI~a fOI'\p',lIo lIio Gunl11,i,
1'I'l'llll1m('l'dilndn an dilo rnpi 50 I1fio (;fllI.l'llli~sc, qlll' llS l'ar1I"'s I'inlcntas,rm os ta(·~
Jndios: l'Orr'lll o di lo .José da C:alllil."Ol11l1 r<'illJr rla(flll'lIr. l'ollrgio. (' r.ol11rni~sario rio
~alllo omdo, qnl' o é Inrnh"nl o !'t'ilor <lo t:'lllt';.:io do ~lal'allhfin; lilllÇOI! m~o de 111:1
r,1I1lÍlial' <ln ilH'Sllln :'11110 .omeio, (~1'111 IIlllllP. d.'sll' Irihunal roi f, casa rorl(', prClldl'1I
(1 capilfio ddlil,l1l'c1l'lIando-lhe I) lel'as:" ,i sprl"lria.ondp rOl1l
Ifl'ilfl assalloll 0< Inclio',
11I'IIHlallllfl ilnlill'l'ar os qllp. pódr apilllhar.'l'nzend -0< pill'a I ('(1111'~il1, dl'pois de Jaq;iIr
illI dill) l:apil';'I, qUI' o' ildllli,lislr:ll'a. fi qllill II~O st: nl'CI't'lI ii cIIll1prir ii ordem, que
linhil do g'ovel'llildol' de Vossa ,\Ia;;çslllll', por sül:rlll Illai~ lelllidu~ o' dilOS 1'.ldrcs
Ilaqll('II' l~slad,'.
1\011.'1,' lalllllf'llI n~ alrl 'a elos 1I1l1l0s "hnl'n:i<,o srll mi:, ionafio .Iofio (\1' ~nl1lpilin,da
Compallhi,l. r.'z 1111101 c,lrlr'a,1'1!1 qllr pl'l'ndl'lI hrancoscrilllino IIS ele lllorl('s. (' os rt'II11'I11'11 prcslls .ís jllsli:a<. pdOSq'll< 'al"III<ir5. l]III'I'1l\ aSSidnliildU', para illlillJidur alls
J,Ul,ll'a~UI'es. \asallu~ d~ \'US~i1 ~l"bc~lauc,lllle não \'ão áqllellJ "Idea, cU! (I"e lC1I1 UUI

ycn\:l l!l~<;

m1i!-iio;ns \Íl'f!

l1;lri()<;;
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obra alltiga" poró:ll a SIW

j,gre-j<l,

bcll':t.

II bom ,,'Iili/'ada ii flllllll'rlla, 11111 cio,; 5 'II:' 11\!~lltnn's ttJlIlI~los. () 1;1111-

""lIl" "IIS r 'Iigiosn; Ile Nossa ,':nhlll'a d" [anilo feil!) c1' 1I111'n,
JWIS por arilbar; n ~ell I,clllp.!n ph~rém, posll~ na Idl,illla I'crflc:-i~:ill, p"las
IIlflcli.lilS do grun li"sn frnlllispi0io (le pellra nWl'!lIon), é IlIl1a OilS
milis I'rirnornsils o!lra- (h'la eiuilll~, pm SI}!' rc·ilil ;Í IIIOl!nfllil, l! de
IlollJ ri:iCO. Tl\:11 MisoriclIrdia c();n "m lilll;lalll~ 1.,,>\,llal; () b"1I1 IlIais
11 ig-rl'ja de Nos'i1 Sl'nhl1f<\ c1u )tosario dos pn:Los, !t'IO serre d' 1'1'1:gllfl7.i,1 ii lllaillr pnrlG cli\ c:it1afil!, a fllll! cllallHill Call1jlillil. T 'ln IIlltra de
No ~a. 1'1I110ra UP n ';i1riu tio Brallco..; tl1ili- ii cI,: S. JIlÜO rio:, snlcliH]llS: e
(\ rapella de Silllfn Cltri. 1,". j 11)10. aI' Imspifal "'IS IlLilil.ares; C IIllimillfll'nle O
cIII e,zill, e igrf'ja tia c.ollll'anllia de J,' !IS, filie- l'o1,rfH:e nn!) rll'SOlnl'l'I'l)r u
a.graolo do' hllmells d,) bo.m godo, "ela pef'r~ir;:'lI) dos StJlI rdabllh" e
plllpilllS, Indll,s de lalllil cltlurada, Nos. seus slIhmhlos, csliio as ulla' ClIr rJ(lariilS, 011 hospicio ,lo:=; n:ligioso rf}f"l'Imt.\lls. '\1\ S. Francisco; UlIl dc S.
TIlIa"e'llura. oal'l'o\'ill 'ia UU L:tlnl'ci~.-ro.; ouLrll th: . JlIsé, UiI prorilH'ia oa
J'iolack

TI:m Iltnll boa, ·ns'\ ~l' ram.Hil com a C'(lotlÇ,L diL ridilc!fl por baixo, fuila a
(liligrlH',ias, c ;If'li\'iclildc d" ~o,\'cmatlor, c canili'\,,-g 'lI"rill, qllc ('Illlio c~ra
l'rnndsf'o rd(ll'll GOf,FIO" e du. o.lI\'idll,~·(tora.1 Llliz Jc sé Freirn. () pillaC'iú
d.us S'lI'Crllilllllro tI,o [s\aüo, fo,i {cw,,'n:ltl 1'01' IlIillIdil,lu tlu EXIIl.
H.isp(l. SIm mül\M illlL',illO, a que (teu willrtpin n,tl a 1111\1 de 1fi7G o
gOl'ernllulIr l',)dro CI)Sür ele ~lenezc ,c~ d 'poi ilcabllll S'U SllI'ccssor 1"lIo1rio

rasa /l~ armas. c cfil's ,I.. lila, 'Ln·lIdu. COIll I.anln dj.'slJl1l(':~lI.fl'l'\ lisa clr capOll' bcl'IlI',
JJI'II~:da. C por b:Üx." d,L ~U.llpil olltras rOIlp,IS cip ~'da.
C\'rt:lIll1'llollil s" ll~,,' I'/IH~,I(I\'I' 1)1'10 '1111' 0.1.1';'" 1'._11/0., l'all,rl'S, lI"r s50 ahorlos cla Comra~hia.pll.is seod" "';Ú 1~0t 'illlli"II~lI dC'I'1' ('Q,lISl'lIlir rllllo,,1 "sI." bil'lins fc'ra.,:" pdo ...'s
Ijlle lia /Iilll 111,1 Ic E"tadll. alll\llc S~1t os IIlc'llIl' O;ISC'I'I adl!l" d,IS 11'i., Ui I illas, l: 1lIllIloIII(ls,e
bl'lIfio I "ja-sl' rUllIo oh""l'Ifio Os PITCC'illlS elc'llas,
" Amar a Uells "')111'" Iodas as C,,".~;, lIiUC';lIt'l1l IlIrllOS d" qtle elll's o fa7., porqol' O
(IOC' aol:io sohll' 11Idol\CJ s('o tll'~lIcio pal'i i1'\ ria 1'. 1'11 ti II'a II h"tll 1'lll1l1ll!llll do PI'U\iltlll, c!
,,!l<él'\'alll'.i:. dll I\lI'S:OIl prce:,'i:lI, COIIIII o oloslrfio rlllll a alllhiçfio, c ltlaí- amhiçfill. qll'
l' a qlle lI:io 1t:1ll ele :Itllar a Ilros,l)s '10" com a ri'p)('w ,ó Sc' 'OtlfOl'lllfill, O S('rolldo,
llfill jorarás nll SI'O salll·o IIUI)I.C C'1I1 lfill 1:llIh"II' II II fi II I(lIartl~1I pelas aCl'\.saç<ll's falsas,
I' Ollillsa<, qlll' \'lIl1lra 1II1,11.elll:n Jlloradllro's faze II, I' os qll<' II fi II rOIlCOITl'm, par:1 a~
~llas tonl'clli"lIcias. O Iv·r~l'il'lI, rl' IIcnllllllllllodo uhsl'l'\'ôi" I'IlI "i, IIc'lIl III1S misrra,'c'is
Jlldius. 1'1I11!iII lia 1111' lllC lrahalhalldo ':11'11 I'\ll's 1'111 dOl11ill r "_, I' dia, S:IIIIO-, III1S 11I'~,:t:iIlS
IIlIs "crlü"s, lalollras, e fahririls d"s slIas fazl'llda-,. '111(' 1('tll all\ jllllllls das 11I1'Sllla.;
a'd{las, () qoal'lo, d"SIII','sallllll O~ SI'IIS ("lalllllls, I' UI(I"IIS do s"1I ~(''I'al. 1:01110 lamh"1I1
a< ,I,' Vos.sa \la~l'slad,', () IllIilllo, l1l '['111110. I: Il'I'allllÍsa II lo IlIdills,,' IlIdias,C"ltI casli~lS tM ""p '1'\)', '1l1e os pii'!11l ch' 1I'lill' 111~:i:'t~ pi aela" elos IIIOSqlliw<, pal'a cl'lI' 1111:
ilpp",ro'çfill us IlIaridos. 011 pais, ,! il'lT\ill, .SI' <lIllllill fll:-:iellls eI" "'II sl'l'viço. I' as flleli:,s
~C' niln al'abão as tan,ras,'pll' III.· dãl) c.a(lc~ (~i;l. (' cada lIni/l' SI'lll dt'SCi1l1 I,. O s".\lo, é
..al'uu '1"" d"ixa d,: 1,,1' lias allh'a<,oo mi<siil's, ill'lwdÍo'as ('III'I"'SIIIIII 1<'111';''''. danei,)
c'..;I·~ l11ilu r\ :lIp'U aus IlIdills, I' ailld,. aOs h":IIICIIS. d,' '1"" pI'I)"l'd,' U IHIIICII :lIl{.:IlI"IlIU,
lJtll' lia lia rlirisl'II,<ia'\c' dH~ IlllH.,s das ü,"Ic"a~,I"IIdlt 1111':111)1' d"lI\I illa Os lIllt' ("IH" II:"
I'asa~ d'ls III"r,cdlll'\'s. O sr!'iIl"J," 1I1:111ill'slfio ii III "" rllllhlls d,' krr:1S. (1'": ti-til pHil a
'(IS"I \1"~"slillk, c' aos 'l'tlS \a«üllll5, C"III".i i fica \'l'f,'ricil), I' 1:lIlIh"1II das Iilll'rdad,'",
que lir:l.... a~, luJlu..~, c escl (1,' os, Iple furtãu ~O., 1ll0raJ,JI'I;•. U oila rO,Jlas.accll>uçÜC',

'\.nrlhn 11a Sil"", rn) 1>011 p'nr:l~cm. r nn melhor prnr;ll dr,ln ridaill.';ptn
\"I'Opnrç:ill,I' gl'"nf ,'~n ildl'll'lnil:l iII I dislinl'lll (';lrader do h'lI"erno. 1'1' '[elld"1I dl'llf\is II g"'rt'rn'lIl11r Chri~tllv:-IO da l:rrla Fn~il'f'; 51"nllOI' de PillJ("é1~,
fazl'r nnm I'alilf'io na pr"':iI d' lI1atl'iz, eulll illh'lItú de fir:,r fi 11 Jlti"lI I'illa
IIiHpilal dus sl,ld,'\,ILlS: mas c11'p"i3 dl~ estarem j:'1 a5 pare lus pulas \'i<ras,
j,dgou ,IlU sue I' 'lIf' Oernilrdo l\:rcil'á de B 'rretlO. (e COII1 ilcerlll) se lIàl'
de\'ia lar"ar n élllligo pela tnelhllr cOIIHl1odidade do sitio, elll (lue se ilchil"a
fllndado. 00 que l'stava pl'incipiullo fez SUil ~liI"estaJe mercê ao pril11eiro
Ui po O. Frei 13arlhollllllUU Jo PIlar, para palil io episcopal, que se havia
~Ie llcabar á cu:lil da sun rMl fazellJa. Acha-se /lO pre.ellte c la c:i~
d"de cllnobrecida do muitl,g e b()n', edilicios, cum al"llmas Jas suas l'UllS
clllr;m.Ias pelo zclo,e diligonl:ia tio desembargador juiz ,II: rúra João fgnaciu
de Drito, Finalm '1I1e está esti) C'ilpitul do Panl,l1ll1ito div(:rsiI 11 respeitu uos
anno, anlcrinres: a:;silll nll ecclf'sill.tieo, COIIIO no politico, militilr, o
e onomien. A iloundal1cia das rrllUilS da terra é quasi de toJo o anno,
Y'lIlre ns Cjunes tem o allitOill II primeiro l'Igor no clleiro,c sabor. O lima
já [(li mais sadio aOs eus 1l1lbitantcs, sendo agora lllais ordillíll'ias as c1ocn('as, que em IIlItro tempo se eypnrilllentilvüo (;ClI110 raras. E' nnalmcnlo
esta ,cidauP j de mu~, impC'flante e01l1lIlf1f('io; porqlle to~lo o cacá ll " salsaparnlhn, 01'1'07." ('ale, a sucar, cOllro~,c madí11rils,qlle VilO para a l~uropa
s~o tirados de IIn terra' ,e ertões: porque do .\larllnlliio '6 "iio pallno~; ú\,J,
(11'1'07. em abulHÜIIICiil, eouras, algumas maueil'üs, l\ o ouro,que lhe entra
da Cnpitimia do l'iaully.
lj\lr sl'rn cscr\lplllo (azrrn elos gOl'crnadorp" e das mais ppssoas, qllc lhe eslranhão
s,'melhalll's procl'diIl1l'1I10s. O 110110, o di..ão os IlIdios, 1ll'lo lj\le cxperilllPuliio em
,lias 1I1\11111'I'\'S, I' !ilhas ClJIll elh!s; I' U dcdll~o o pllblkil iI SII<I ill,aciil \'\'1 illUbiçü"ôCOIII
(Illl' q\lP1'\'1II Iragllr ao _11111nUO todo, e cspccialrllcntc ~lJllellc E,latlo, donde com os
jlrOdllt'llIs das 1ll'l(ociaçiil's du Sl'rl~ll, tia,' la"ollras, e fubl'luls de suas fazl'udas, das
I(ral1 Irs CiIlTI'I;tlÇt}I'S de drogas, que mandiTo ir deste rpillo, l~ elc outras parlida,. llu~
/III di o\!stal\u cUlIll1rão a I omlll issa rio," e PÕ"III a Vl'llllert c rc,elHkr p..loo5 preços,
lIue ('IlITelll nas dtladc~. villas, c até lias ml'smas alddas, 011 IlIbsücs, rUIll os IIUill,'o5
J14'~I1'iIlS s~o os SCIIS colli'gio~) c CUllI'enlus UIllQo5 a/falld"gas mais, do que éasao5
de lIrilção.
E p"rllue s(~ria rl1fUllonlla a narl'Oç~o dc 1011as as sua~ nCI;ôr.s, só se l1lilDif,'~lão as
mais di!!"as tiPo CenS1I1 a, COIllO ti lal1lhrlll a ((til: l'xperilllt'IIII1I1,e ,io o I-:U"I~rlliHlol' AleXiII 1111 de, OUSil, li s '1IiIdu da camal'lt, lIollll'za, I~ 1'0\ lJ da cidatle do \Iarilnhiln, lia ca·
1ll'lIa-nllÍl' du Sl'I1 cnll"[.:io. onlll: Ihc rcpn'scnliílilo 11'11 bilile lle setc lil;uras, Il'I's bem
ol'lladas ao rCllliuillll, c qllatro COIll halJilos d~ (rades no\'i.. o<j "Ill qllc entla o >(~II
Ille,ar~, il(J IIl1al Sllllllcixa"ão dc n~n pOllcrelll rC"istir aos ,'slimulos da carne i e e~lI
l(lIillro pillhelildils, lal'gil!ll(O os Iwbilos,qllr ('rfi" dc 1'1 illli's do Carmo, aUs t1~ts ,alt;\rao
lllllos 1:0111 as lI"c pilr';ci~o rellleas ás rnllJigailas. Com a nlillUl' dr,hollt'slldalle. qHe
pMe l'OIl'iIIPrill'"SI', no Ih"alro pllhliéo mais dl'pra,'adO; I' 'lue nilo poder:io ne~~Il',por
SI'I' d,'lo por lodos os rl'fcridos ils<isirnles,c ill~UIlS religiu-os de Olllras 1'1'111;11,'1':, nu
nll~1, l/e :\Hoslu dc t730, ~;'CSlil a ol'il'~ãn,a dOlllrina, c I'td,ladu com qHC I'sl,'s n'lil,;losns
IIh'uidos lia rOllpl:la dc ,'ali to Igllüdo, Iluercm 1'l1~illtar a lodo:, c alé a Vos_a i\la~I's,
lilde.
O Ro\'crllildor,ljllc i;.(l1oril\'a a (urlll'lliflildc d Ilflll'lIC fl'sll'jO. foi as, i'lir a el1e pnlili.
l:al1wl1l,', drpois di' li lIa\l~I'I~1ll 'apilolado COIll ralsas illlpflslllrils, Illcltidas 1101:olhelho 1IIll'illllill'ÍIIO, "iii a 'Ille C'II', cOII<lIlrlllldo a Vo 'sa ,\I:l!§m,ladl' ,o d,'p":ti\ S,C d;,qllc.lt!,
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ràr ligrirà n ~IlC Ú1n10S (ii'tn par:l c; vil' no cnnllerimrnlo rio lnllílo;

nilS'tC

'cpU.l t I11l\l'ultadn esta nllhili.:sim:I.O \'iJjlitnl ('idade de Bl'it'lll,dll (;;'iio-Pill'ií;
Õf\ollde SI' púole l'i1'Sal' a vid;1 r'om, rnuitll pO\Jl'O O'ils\o.(I'i1I1i1rno.; do tl'lllpO elll
'CJIIC isto e creVl'lllOS, II ti IH'iJ dl~ 17.j!)): PI) 1'1 1'10 11m alfjllcil'e ue i'arilJ!la.qllc j
~) r~ da lerra, 11/10 passa dé 11111 (;rllzildo, exct\delllll Il'liIsi 0111 dr)lJI'I) fi 1111)'diuil de POrtufrill : e Ilmil lihra de CÚl'lle de I'UGC,1 liíiu sllb!1 ,illllcà il nIni:; dr.!

'oito réis, e quando milito dei réi ',é tàm!Jllll1 '010 pouco custo da natureza;
porque neni o seu frios mo\eslfio; 11()1I1 à suas calm'ls IIm-olltão muito,
lIelO sé criàu piolhos, pulga ,ou persevejos te~eeptuilfldo m I fluito ), qUIJ
inquietem somno, e molestem cOrpo, Todas esla cOllveniencia.s oU'crece esla nobilissima cidade, c quusi mcsml' a do MiJl"Uuhiio.

°

°

°

D.\-SE 'Ji.\ nItEVE i\'OTICL\ DAS M\IS CAPITA:'iI.\

DF. TE E T.\DO.

A pi'imcírà e rriàis 3lil'iga depois da dó Maranhão; e Pani, f(li ii d Rio
porque ii cxpe~sas dI) primeiro governadur <.lo ESlildo Frilllci eo
Coelho de Gal'valho, se tinha l'unJaclo n '110 llmil povoa~ão, cm qll eslava.
himbem <J grandiosa illdêa; dJ qlle I'f)rão dos primeiros missioflilrios os
religiosos da Companhia, qnc l1ella lÍnhão i<+r lja C I'es:dén 'jo,com trc,,; e;orn\cloi'es em quadrll; que l'echavi'1O 00; li mesma iO"rcjll, íl()Ode d \1oi' a \sllriio por PÓllCO lempo, os POlll)S Padres, qué lOllJáriio ii prim"irn li~ào
tle lhéologia, selldu o primeiro lellle dc loda Li rnissi1n,O "Pa<.lre Salvador do
VaHe, quc era o missionario da dila. al<.1oo, c que tio lirasil, dondc era
Gllropi;

govel'lltl: r. POf'(IIH~ o VlrilO no anno ~I'guillll' con I'l'\'ado ncllej I' ((uI' conlinlliíra no
mesmO z\!lt> de sPI'\'ir bl'm a IJcosic a utisa lUagc 'lade,lj~l'i' sC cOlIgra 'sarl'1I1 1:0111 cllc,
o foi rogar o paulc .los: Lopc, , sup rior C/lIiill tlac!llella COlllpanhi,l. lllil.cs~' ir jalllal'
com ('lIe a lIma sua quinlá, ou roça; chamada da !\Iadre dt: DClJs,lIo 1\larallhiiu, oude
na igrl'ja ,cm pt'e~ença de muitos cidadão -, e 1Illlra l)(lS'Llas. ((Ih' ICl'ljt\ cOll1si~o por
faculd.llJe,<!lIc para isso Ihc uerão os I'adres, lhe rl'prl'sculiÍl'iiO; dcpuis de jantaj',lIma
1I'agi-comedia;1I 11 dia do Beato Luiz r:oll1.aga, c11'[lois ue lhe hall'rem lu'dhlo pur l'urlils
não qui7,csse (h:s::obt'ir a Vossa ~lillil'slUde os dercilo -; <jlu: adlilva na Companhiil, pUf
<1I1l! cslll procUl'ava por aljnelJe meio I'sltll)l'lel:l'r 1'0111 elle nllla lic'l, P. rcciprOl'a alUi;
zadc. para a lJual IOll1âr<io por medianeira ii Vir"cllI !\Iaria Krlssa S"lIhora, de qtll'lI\
sabião I'ra, o :;ovl'l'nador 1lI11ilu devo 10; I~ d'lJIIIO-lIlc mil SUlisfaçücs o dilO Padm snPl'rilll' Jo,é LlIlws; abraçando-o p,'Jus pés. qlle n governador não COIIS\'llIin 1',0Il\l:lll:nrlo-llie a allli1.adt·;1J11ll lhe flNliáo, S' oudl iiI! Ir};;o IYllIsi.;as, n ilt'dulllilÇÕl'S I'IJI:lil'a •
llIll distÍl:os. e elllblt:mas; ~ tOIlli)lIdo ilol' i'~~llnlplo a I' !ll~lIda da dlsl'ordia,1'01II a !ln.
Ii<:oll "sla lrilllllphalldo elllre ellt~~;c li J.(OVI'l'Ilildllf'; ti clI"'1l1 paI'U IlIlIior 1'1'\'IH;a da so1"lllnidad'; e COlIl:ol'llia. liJe ofl',:rel'{'l'ãu por liadurcs della Il IIICSllIiI Viq':"1ll ""lIiJol'a
!'Iossa. dI' <11It: 1111: lhorão a 1lI1atil'l1lli' as de Outl'OS "i-lnLO:q nlnilas Illeclallld';(' IlIlillll1mente oulra IllIag,'nl di: nlll ::'enllol' Cl'II~i1it:adn, que 1:0110<:011 no Sl'n lIrillll"j", f' diz
((nc' ti tonSCl'I'il,pal a nosso :IlIi1.,SCll,I' dlls l'illli'rs;lIs ljllill'S 11ft! p"diriio diallll: dll 11I1"lIll1
S(~nhlll'. que "1lI iJlIllril do [l('I'C!;iO qne pl'dira ii S('II 1':1"I:tlO Pai, [lt'hls qllr o 1:1'1)(: fic:iiriill, 1111: 1"'l'lioilSSI' lõlll/IlI'IIl a ell,'s () dilo f;OI'I'I'IIi1dor as injlll'ills " all'l'lInlas,qlll' na
COl'le contra 1'111' IilliJ:ir) fullllÍllarlo; li pllrqllli o dilo ;I")\'l'l'rtador lillha j:llllilnih'sl,'<!C) il
\,(Js~a ~Ja:;I'slild",\"1I IlIna jllslifkar:;io al.lliCIIIÍGiI, qlll' IIh' "11' iOIl 11I'IiI S!'<'I"'lilriil,lle
qO(\ SI' apl'liSI'I1Ii1 \1111 ,'xlriH:lO,llIc" P'IOIIIO'II"O ii illni1.alil',rl'll' pl:diüll,pal'a <I ll'llIi\1I rllIIII'IO.llii() III' dalldo novos Illolill)s para Ollll'ilS iul'onllilfill\'S, 1:10111" i " 'IUt' P lIalla
dauo ti VO~Sil ~lagl'stad~,li parecl'1ll e...clIsill!às pana ti SUil illllol:"lIda.c lIossa; p"b cou-

nlllnrAl, tinha vindo no exercitio desljs nuvás rti(lL1c~,ues, \Ili'gilrlrló phfã
isso II cadeira da lia província. Assim o referem os cscripto que SI.' ellClllllrárüo no c3rtorio da Companhia de Jc li do Pani. Depois sell5 1110t!\:.
dores, pouco âCYr(H.lados <lá el:tensão; e qualidades dns tcrras, sé n1uLlili'~tl
pill'i l o bello sitio do Caeté, aonde fundáriío a nova \tilla; de quen1 ilquellll
Capit:\IIia tomou O nom9, extincto o antigo, que antes Linha.
GUI'upt
ptll'ém se cOlIservou sempre ti. aldOa, que por n1uitos aftll(lS foi da obJJ~
gül:iio da Companhia, que depois li largou pOÍ' justas causas. IJo,il3 e nclHl
redilziua a nllmero muito diminllto, e muito diverso da sua 'P1:imeira grlm~
lluza.r\. Capitania uo Caeté,de que foi donatario o Exm. potleil'o-mól', s~ fDi
àU"l!Ientando Com uma grandiosa aldêa da nação ApotiátlCYEl; que do Pitià l
passou para a dita villa com o lleu missionario,que 05 tinha descido,\) Padte
Bento Alváres,sendo capitão-mórle loco-tenente por parte do donatario Joâo
do llerrara da Fonseca,e dos me mos moradores, que pnssárão do Gurupi l
se formou a villa. Tinha além do capitão-mór, senado, vicyario, e matriz com
a igreja dos aldeanos l e residencia dos missionarios: depois passou para ó
dOll1inio da corôa com di,'ersa economia politica,e militar, em razào da IOlnI
Jnudilnl,a das cousas do Estado, cuja noticia pertence á rigorosa chrono~
loCYia de tão portentoso tempos.
,
, ,
. .
BIJscanuo a cidade do Pará, se egue a villá da Vigia, Dêra o serehissÍmo r. D. João IV faculdade a Jorge Gomes Alemo, homem de neaocio l c
dI! "'"andes cabedaas, para fundar uma vil1a na Capitania do Pará. Depois
de lhe dar principio com o nome de Vigia, quebrou no negocio l e não
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SCI'va o dito governador todos os papeisl e dotumcntd justificados, c necc silrios pilrâ
(lrova della.
1\ \'ol'uclssima ambiçJo dcstes Palh'csl fundada no zclo afTl'tladoi com ql1c qÍlcfrl11
inllslnll'-sé os ma:ores derclIsor s dils liberdades dos llldiOs, fcz con1 que Vossa l\la~c'lade ordenasse, (lue os Indio" que 'e jul~assclú [01'1'05 na jUlIla de llIiS'ÕI'S 1'0, selrt
turnu l'tiO para as aldêas, porque 1:0111 csla permissão rcal, augll1 'ulio rlles mais o IIUIlWro elc trabalhadorcs pard tl5 SUiI' coul'euiencias, ii qu o, applicãu. não balendo 111'i1hllm do, que sCl'I'em aos nHII'adol'r5 stltularcs, que lhe não 1I:!'é os olllOs,c o coraçãO
\'c/Hlo, QlICO pcrdcm: ma não cessãu de o adquirir. ou como f(1rr • fazl'ndo ainda os
que, fiu "scrilvos; por meio dos exallH's ftitos na junta de lIlis~õ('s, oude :1' 1',1;1 pt'lo
QUI' (til, o ludio in [ruil[o por 'lIe ,c nIT pelo que mostra o seu palrão, puis não ouvido.
nem adlllillido a Illostrai' n lia a I'ilziio do tilulO, com que o possue, c aiuda que drp(Jis'
jllJr OUII'Il juizo o mostre ju Uflcado,já lhe não restituem o Indio, com 'C ~ ra tllUlil;
11 111 ' flli para o inferno, ond já ba red mp<:ão.
'
1~lItrc a al(lêa do Cal'lé, e casa forl' do Juam;'"111m o, Padrcs ua :omp;lIlllia 1lln
IlWC,lIllho (JccullO de eSCrilvOs f11i'idos alI 1II0rudore', em lalouras, c fabrica', ~Ill que
0, occlIJlão. e lOdo o escral'O que qUl'l' fugir ii seu ~enhor,I()g-u que falia com os I'alll'\'s;
0, ~urllllllnhão para aqnclle couto pril ill'!-\iado de dUlllrina infernal, oude o consen'ão
fora du ;;rcl11io tia i~rejll,dl' que j:\ ,'rlio Iilllos adopLivos I elo Sacr;\Il1cu((l do b'lpli.snl().
'a cidndc de Nossa Sellhora de Delcm lu (jr(iu-l'ar(J. uo rlia da sua fcsLilidadl'. na
igreja (',aLlicc1ral, estando I'xpO:IO o Sanlis'illlO Sacnlllll'nlO, a qll' .. ssisliâo j I: l'I'I1I'I'aI'iill u «'ln'mador. c capiti(ll-gcul'rul q li!' '~lIlão era cii\(IUf'II,' 1','ô1..du, ,João d.. ~Iaia dll
flaul,', cm :cu silial, os l1Iinblrus di' ClIlIlara incorpOlmhl5, il qlll~ presidia o OUI ldor"1',,1, il 11IJiJn'zil, 'p01U c1illJlll}lIu cidade, subiu ilO plllpillJ, a orar, Il I'.. dre .lI'I'IlIlJIHIJ
Ll~ l.ilula,ll" COUlpilllhia, I' 5t'm illlWt;,iu 0.10 mcsmu SCllllOr, e 't1i.1 ~liii "';;IIIli.>, illJil, urS':
~;
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pnnnn'\o r.ontríbllír C0m os ml1itns gastos. parll arahar o como~a(ln, li
deixull llin \)1)11(:0 av,dlada.qI18 rerluzin lo-ti 1\ melhor fúrmn o "O I'C rn ati M,
'fl (·al'ílào-gl'np.ru\ f.1l1l11,S Freire de An lralle, fez com qlHJ l'iGilsse perlp.l1'C1~1I"1l III) rl}.. d dominio. Tt-l1l1 bIHIS aras.e ó muito farta de peixe,e mil riscos,
• aill") qne sua Sillla(iõio, por estar em terra raZil. é notavelmento alu;rada.
'fHll1 sClla,llI. l:aplliio. e sargento-mór da ordenança, Conserv~o lIella os
llevs. roligi,)so' tIo Carmo um hospicio, e outro, os Rel's. reli~io os das
M'lrcês. 'l'inhão demllis os Padres da Companhia uma grandiosa igreja. com
prillcipio para funuilr um coUegio, por conce sào real do fidelissimo r.
D. João V, de eterna memoria, A sua matriz arruinada se erigia do fun·
{)lImentos, por ordem do Exm. e zeiosissímo prellldo,o Sr. D. Frei Miguel
de Bulhüws, que com particular actividllrle tinha promovido a sua factura,
e bom adiantamento; formando um bonito. e asseiado templo de pedra e
cal. det1icauo á Maria Sanlissima, debaixo do suavissimo titulo da Nossa
Senhora de Nazaretb: é imogern de summa veneração para aquelles, e
touos os mais moradores da cidade do Pará. com um tal respeite, e devoção. que são contínuas as romarias, obrigados da singular virtude de
seus admiral'eis proJigios.
Fronteira quasi á cidade do Pará. da outra Landa da sua larga, e bem
espaçosa LJahia, fica li C,lpitania, e ilha orande, de Joannes, ou terra dos
Sllcácas, por ter U"l1a granllíosa aldêll desta nação, gente ladina, e bem
inuustriudn, que em outro tempo foi do euidado dos religiosos da Compullhia, como lambem os mais, que se fundArão pelo zelo do orande Padre
COlllpé)r. dr ~orte os mioistros da camara, com lima salyra no trrc:ciro discurso, que a
não scr.'111 tOllos aquclles vassallos tüo tementes a Ocos. c lcal's a Vossa \Ia~esladc,
succ('(/I~ria na'luclle dia uma dllsgraçn muito cstrollllosa; porém l'ccol'l'cndo elll's ao
~ovf'ruad()r para qUll lhes fizesse dar uma salisfação publica, como l'ra parcial tios
1';,c1rl'~, df'Sillll'lHteu ii queixa, I! repetindo-a o mesmo 'cnado a Vossa Ma~eSladp, pelo
con'I'1I1ll 1IIlI'i'llI~rillo, cxperimcntárão nelle O ml'smo desagrado, ficando com elle os
J\adro's mail c1I\'lo~ de onsadin.
[l;ão se faça a Vossa \Iagl'slarlc clifficullosa a crl'nça de loda~ estas verdades, regulandolhe o as~"m;o, Jlrlo~ procedimentos tle alguns I'allr~sde I'ortul?;al, porqnr asna creaçiio
(IS Sll tcul', ..ducados "fl!re o nUllll'ro dL: IlIui\IJs rclil;iosos Ill'm morigel'ildn.,; pol'que
"Ill passando ali ~laranlJii().logo se lhe parlicipão os C')Slume' ,c vitta bona dos daqut:lle
Esladu, c se li<oslisãn tão hrercml'nt~, que uão ha freio, que os dOlnc, e se ha algum
homo SI: lf:111 por prurlígio. porqult sãn raros, c C.~se eslran;;eiro, cuja bondade e não
participa aus uutros com facilidade. pelos máos custumes terem mais exercicio cm uus,
tjUI~ PIII oulros.
Enlroll nl) ESlarlo do ~Iaranhão o ralhe Lui1. Maria, c ainda qllc,como ratlrl' estran~t'iro. n illoditlUavãu sanlu tiS 1II0ratlort's pC'lo qlle prégava, c fazia, CUIll facilidade se
lill' pl'g<',rão os m;,os cnstnllles dos 01llr05 I'ildres, I! (le anjo hlIlU, qnc pan~cia, se
trau,fllrlllUII eln anjo 01;",0, pela alllbiçãu, r. OUII'OS miíos costullles a que 10[:"0 SI! entreJ':IIU, l: da m,'sma surlt; () I'auro: Sebasliao 1"lIscu,lalllbem cstran~elro, que, enlrandl) nO
pri llci pio com os olllos no Céu, IIJl;O o amor deste Il'0CCIlI pelo da tPl'ra.
cooulo'I11plar as acções enl Ct!Ill!lllllll tllIS missionarios, e mai: Padres ele toelo a((lIl~lIc
E<ladt>, é uma laslinlll<a lra~erlia; I! prl'srindindo de ill~lIll1 velho, e Irq)pgu , qlle ohril-\"aclll ulélis da d"cro~pludl', que da vonlade, é o mais exemplal', e o que só serre para
" edilicclçiill oIi1l1udles 1I1uradores IlI:illlCIIS, e llldiusj que lodos Os l1Iilis süo aborlos dil
rdio;l,iu. u llll~ ~e rJZ iacrivcJ aesta c nc dos da COlllpa:lhia, pelo dill"el't'nle conceito,
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ViC'irll, ql1c 'Jurais l'ilSSl1riJO para os Revms. Capuchos lIa prov-i'nrill (tI')
Sall10 Alltlluio, il~silll como todas as dn Aroàe<, e lIlais nllçõps, rJlIH II';
dillls Revlns, dl'pois ftJntlár~o. Além de lus, tillllbeOl . e (\r:llóio dilas rio.:;
rcligi(lslls da IlI'oviucia (la Conceição, no silio das Ma!lp-abeiras I) GOj'anazes
rOIll 11m 110 pic;io, Il aldlla no Caj'á, e outnl mais da CUIIC'ciçilll, tudn !lO
rel'illlo dói IlleSllla ilha, nas quaes se I1dmiriio as maiores. e Illais dila,
ladas campinAS, qUB rem o Estado p"ra IIS criu~ões do glHlo \'a.rcum, e
Cilvllllllr, I'Jn urna qn/lsi milr1lvi.lhosa pfodllCçfio. Tinha CUl'itiio· mór 10coIHIJellle, que erll du dunalario o bariio da Ilha Gfllnde, (110 I'rcspnlf} viscunde de ~lesrI'Jilélu). Hojl' lambem, como as mais Capitani:ls, e adlll incluidil no r11!Jl1inin,c jnrisdicçiio da corôll. O Exm, D. li'rei ~lil7llel de Bulhões,
zelosissilllO prelildo dC'la diocese, lhe manLiou erigir freguezia no lillno de
16~8,no IU"ilr ri 11 Car'boeirll,para commodiunde,e bem espiritual df). mnitos
morudllre , que II;, dilil ilha se ach50 iluados com seus <'ados,e filzenda .
l)uru a pilrll~. ou ponta du Cilmbú, eslá um famosu pesqueiro de lainhas,
que rellde muitos mil cruzlldns á real fazenda, e é o melbor soccorro de
peixr, monra, e sur'co, qne lõm os moradorcs do Pará. o sen maior
eUlOpriO]elllll de llord' le, ul1oesle, tem esla ilha eincoellta Inglws; na
slIa lI111i r 1(\I'.... uI'11. qne corre leste oeste, se conl;io lrinla c oilll I 'gllas.
IJeixandn ii ci lad'l, e nave /lndo pelo rio a ima do Mojú, pas ó\do o
19l1arnpemarilTl, se (,)Jlr/l na Capitania do Camelá, dislante vinte e :wi"
legua rio PUl'ú,lln l)flca do Rio Tocantins ao poente, que foi dL\ uuDulurio
RC fórma l!l'llps,rp~lIlanrto pelas acções dos verdadeiros religiosos, as daqudlcs, Ião
tle~fgltaPs, cumu (I é () dia Ita 110ill'.
•I.i o ~Ial'illlhão fluasi ludo é 8l~U, e de Vo~~a Mage9tadc só aq clesp~las. e SP i8lo a'slm
l:ol1linuar. Jl'dl~ Vossa \la"C:ladl' largar-Iue o Estado lod antes, que sr apos'PIII rll'lIe

que

Int'iramcntc, diz(!lll!U, c"mo di7.em. elue é seu, e que Vossa Magrsla 1<: só lem DC!lC o
que rlfl's III" querclIl dar, porque ~ão os que o conquistão; mas liqllc Vo~sa MaJ.;c,c:tae!t:
SHhl~IlÚO, qlic das cOllqllbta~ da ~ua I'eal corõa, para OS maiores lnl,'rr,srs della, qll'~
PUdCl1l tOusidcrar-sr,:1 (lo \laranhão é ii melhor, a qlle se oppõl'm o l'arll'l's.mosu·illll[O
110 quc ourãll) que sÓ r:lle~ ,ão o. reis, e senhorcs do E,lado; e llizem Dl~is, qll" . lllO
pl'll"agarlorr.~ du 5anl0 t'l'an~dho. rl,~vem ler o amplo duminlo espiritual, c tempolal,
com que se consel"l'ão 1I1lSIJIUlos scnllores de lodo" os Indl05) rIU cujo 5erl'iço con~htc
Os oUl;nll:nlos da fazellda real do dito ESlado, e a sua cOllserva"ão, nos dominlos dc
\''''5a ~lat(cstaclc.
SI! uo Céu houve 'se paixlil!~, d~ l.i no.' parece, que: podcrla ~allto Ignaclo, com Jrl'l~
mla~ qll.~ixar-sp. da hupicdatlc. dos laços, da rcdes, p da. industrias, com 'IIH' II~ ~"Ui
descuidados filhoi, ~ell1 rc'Jlarar~m nas leis, que lhes deixou cSlalll'lrcidas nos sagrados
",taluIOs da .,ua rc·liJ.:lãn, I'l'pelem as transgre sõcs, como ousprvanda, ueslrllillti.) g"IIles COIII al1lhi~Üt's. ,~ .'u;.tanos, sentlo-Ihe Ião prohilJido. uão sÓ C0l110 calhlllicos, III,IS
COIllO reli:;iosos, cau~al'l'm uni I'ersaes c1amorl's, e repeliria qucixas) ~em \'X('cpt;ôio dll
Jlessoa~, olrrnrliolil a .\Iagesladc na' sllas l'eaes leis, e a cODicfencia 1105 sNI. apparelllcs
)lr"l:l'di IIIpn tos.
CUIU que lI1or!cróu;iio não illtCllt;\riio sempre algnns gOl'crnal1ore~, c prinl:ipa'mrn1e
AI.'~alltll'l' .il: S()II~a 10'1'1'11' , IlaCfllellc Estado, conciliilr os animas dos 'ohrcl1il s l'al1r,'s
CUIll 01 ~lIlHlilC1~ de Vo"a r,tal!"~larle, (que dles parece quc o lião são) 011 COIII 11< 1I,;,ls
qlle 'At:ra l'lt~ ~ 'IIS, p,Ira li "" IOCIII Os I adrcs,colll o alTrclill10 zelo de (kf('lI~ol'l:~ 11.1 lih,~r
d:'de du~ IlIdios, Ulr':lIl"~S'Cll1 WIlI asna iniqua servidão aos vassôlll1l5 llIais leaes, Ilo'm
t1cixa~5e Vussa Mabl:stadc (i.: ,Cl' obedecido nas uas rcacs leis, 1l1alliJeslas no I'q;illlculO

VrHl1niseo (lo lhuqner(l'lr, com II vi\la do sC'u mrsmo nome, 111lmlllla
'allla Cruz do Cameló, Tt'm cnpiliio-mór, senado,r a matriz, ('om 11111 ho'irin (los religiosos i\1erccllario , boje porém !1Nlrllce ilO rt'al dominio.
f.s 'd<\hs desl dislriclo forão fUlldadas pelos I' 'Iif:iosfls da ompêlnhia,
IWlde pnssárão para o cuidado do HevÍ:rJs. filhu' da provin ia da
fied(J(.l . targando a villa do Camelá, e vai huscaudo o 'fajipul Ú, \lar
ol'\'Je o Hio das Amaz nas d . e, e e c:omrnuniea norte sul, CUIlI de 'Iinu;;"IU Bi\ra o suesle, COIlI o Rio Gllanapú, PêlCl1já, Jacunda,e Tocantins, que
looos orrtlm do sul para Onorte, cujas a"ua , parle formalldo ii lJilhiil do
l\Jilrapal"', se c·tende pela costa de l\JMli;:ruru, por clonei lamhem sa!ll'm
no mar ;dto, parle desa"uando pelo I"uarapetlJ rim, se vãll Iljlllllar cum
oS rios ~]ojú, Acará, Capim e Guamú, que ludos jUlIlas, com ·'lUdalosa
'QrrelJlc, formão II grnnde ua!Jin, ou barra da cidüd dll Parú, qne (Ilg11US,
I:(J!D milito pouGO ÍLlUdamenlo, dizem ser uma pari d;l ~rnnde 1J0cca do
f~\UJosu rio dílS Amazonas, que só neste senlido se lhe p 'de dar a l[lI'''ura
da oite. la e m(lis legua. o Cametá alé o GUrllPÚ, que lambel1 é Capitania de Sua ~Jilgeslade, se conlüo sessenta e eis le~\H1S, alé o lugnr aonde
!ie ilcha a fortaleza, sobre uma ribanceira das .\lIluwna , de lu.ipn o' pilã ,
c pedregulho. que é elas lTIai anligas do E-lado, aonde lombem .e: llcha
lllU ho. picio ti s religioso da provillcia tia Pirdiltll', que,!l xpellsas da
sua reill lazenda, Ibe mondou fazer 'I-rei 1\. Pedro [I, de alldtlsa
memoria, leodo anles largado aquoll silio os rrlioiosos tio Carmo.
das missõlls, e no dito governo diHluelle Estado, f]uilnta~ Yl'zes rl'pelio rogo-o l~ 'Imlou
arbítrios, e ponderou mlserias du~ pul)res llloriltlOrC3, para (/lu: cCllr, sc a mortal oppo"
~içfto, que t~nJ aos povo. com que lhe fomclllão a ~ua ruína, e a do ESlado, apadri~hada da sua s berba, e ambição.
~Ias nem com U1'bauidadc, nem com justir,a, podérão nunca conseguir, que ilC]uellc3
pobrrs vassallos 'ilhlsselll da summa miseria, a que os têm rcduzido, e os t:lln~ rril a
insaciílvel ambh;ão dos Jesuilas; porqne, carrrgi\lItlo todos Os annlls na cidade de S.
Luiz do Maranhão seis navios de assllcar, e elo, cravo. qu' dcsfrm:Lánio aqll~II(" lI1oradorrs na~ tel'l'as do ~Jcilri, e uas malas. (IUC 1111: .-Ü;o COlllh;lIas do Bio I'iodar!!, que
hoje só é d(l~ Padres, )lor Iltc defenderem a sua PI Irada. 'I'm outro prelexlo, C]1I o de
l('I'I'1\l nu lIIesmo rio uma alJea c1li1l1laúa J\:(aracú, e de niio qllererem, qlle OS !odios
t(,'lIa sil'\'50 de pratico. aos I\loradores, para a l\xtracçfto do dilo. cravo. d.~ que vlh's
só qll\!r'llll lItilbar-sl', por se lhe haveI' concedido a iii I aldê;l, prele. tando-se lll/nbcm,
para não dilrcm estcs pralicos com O appareule zclu de IIftO ilHjllielilrelll os Jlldios da
ilicl~a de S. Fr~ncisco Xavier, sila 'Ia l1le:iIllO rio. por onde haviàQ pils~ar, e porlar as
çanôas das "Qssallo.s de Vossa l\liI"eslade, il bllscar o dilO cnl\'O.
CIH\IO se pelo lHo das Amazollas, aond lia lllllitas aldtias de rossa Magr,stac!r lIlis 10lladí\s 1lt'los Padre,', srlll cllllJal'l;o da lal iUfJult:laçiio por e:le. IClllida, não li~cl"l'm
passag"m í\s call1las dos 11l0r,lc!ores d" eiuad,: do ['arú, á ('ollwila dos ,"coero.', r. mais
droga~ da.qlll'\l('s serlül~s; mas eOl110, em Ioda ii flarlc não podelll praLi':al: os I'ac!l;r.s (J
cstallço. qoe df'sejiio. ao IIICII05 por aqllr.lla do l\larallhiio. QUCI'l'I}) arrogar a si I) erilm
\Ias IWIl,\s dp l'inef,!lré" COI,n og sohreuilOs fntlios, c niio sabell10s se )lara 01111'0, fim de
IlIais 1\\Ipor!allçia pólri\ clle~. ditos l'uures, qlle,pill'il lIlclhor o COlJ,~cl:l\lirclll> ~e u!l.pllwnl.o
(Is aCI;õl'~ ~1:l;uillICS :
Qllalldo u gOI'crtliluor AlrxatH.lrc dI: Sousa Freire foi gOl'ern,a.r a.q.llt:1le E~tilllo, Icrou
ordCIII c~J1ecial. paril desl:olJrir as dL'cilnta<la~ IIliuilS do dilu Hil), I'illdaré: por Ires Vt'zes
~!IlÇU!OU cslÇ descvuyium,l\o, e ue llcul\llJllil ti COJ1~.~guio peJos iJl(J.U~lriuso~ cmbul'aço$,

pelos inrOllVrnil'll!rs, <111('1 ('111,'ln experimellliÍriin, t' fortillezi\ de registro
com 'ilpit5 11 'llllJr, l' ·old,,<\o:;. o das de U'Iainr 1~1l11l'euicnL:iil deste grillHJe
rio, pela nllliln drog-ils dll :il'rtiio,qllc scnhorrn,
Oel'ronte do Cunlj'it paril ii llilllda do norle, Ikn il Capitnniil, que foi de
Bento l\Ia iel ['arullt'. e hoje é do dom i n ia da corlw,aonJe (10 presente se
n 'ha fllnlladn i1 crr;lll.ic \'illa .h· S, .José elo Milcapá, A maior parle dos seus
moradores, Ilhéu. da Grill'io:a, nHllldil<!t)S vir par:J a pO\'OilrCflI, iÍ custa da
SIJa ['cnl faz 'ndu, pl'lo I1deli '!'iilIlO rei n, .Io'ó I. Tem um rcgin:enlfJ de
compullhi:J5 lignirn', il que dlilln,'u. d ~I!ncapà, com tlldo os omc'ines
rompl'tente', qUI' podcri;io fawr iHIIII'lIa CapililUiil,lllllél du' IlHlis. re peilüvei' força do E'lado, J cllil-se frOlll'ir,1 a esta villa ii illi;l do ,',Iuta Anna,
('orn lima "IJ0(1 do servi~'o dos lllorildur .. e lI1<li - presidio: ii maior parle
gOlllo c!13'cid.l rei) (' 'Iehre s 'rtallrjn Domingos orlilho. Corn~lIdo do GuJ'upá. dom lego;t rio ílcima la' .\Olílzonil , de mlloc,] nelle :10 llilSl'el1le o
rio :ill~Ú, I' Ija Cilpil:lllia foi dada por sua lago ladc, 110 ;10110 de 1681, a
Gil, par d Ahn~u c i"l't~ila , .',10 pllllemos averiguar as tllll-;a:"pll1'<jnc nà
nrlio ctreilll e"l:I dOi'~ilo roal, (. le rio o il h;lo ao proscllle lre~ a!deas
chamadas Ital'I'lIlJI, Pira"",ri, e .\I'i(:arú do religioso. (Li Cnmpllnhill, fUIl<li!~ão Slla, \:01110 lal\lhclIl a /lIdei! de Ca\'eill1Ú, do' rcli"iosn: da pnwioc'iu
di! I'iodade, fla p,lrle do l'oenlll, (ll'illla do Gurupã, li ," () forle do l'arú,coI\I
ol'fi ial, c soldados, ",cllborclIlIdu a lol'lhol' salsaparrilllü do Eslado, que a
quo se lest.:Llbre por todo estc rio.
dos mesmo: r'1ldl'l'~ .lcslliIU., (jm' SlIhorIlando os r.aho, das lropa~,qlle rxp(>(lfo o go,ernarlor, as f,lzião 1'l'lrrtCl'c!H COIll pl'rua, (' illjuria da fazfIlda rCid, \l I)rcl~1II de rossa
],1,'1'('stadr, qtH' t! <I qlle St: pnl\a por lima dCI"lssa, 'I"r rrlllrllrll o dilo g"o\('rnador ao
clIIlselllll IIllralll1lriuo, 110 auuu ti 17~\), lirada conl!'1l l\fanoel GOllle~ l'illaxo, cabo da
priull'ira tropa.
1'10 srl-(t11111lJ allUO, que para o I1WSIllO fim foi por cabo .Ir onlra cxprniçflll o sarl!rnlOmÓI' Joãu NO~III'irll li' SIJIISI\. o Parll'l~ da Cumpaohia l\foluocl de /\br{'t1, qnr rUlflo se
acll,\I'a lUissi llilriu na ~ol)t"l'lIilil alcl iI de S, Jo'rancisco Àa"iL'r. UlInll'SIllO llio Pindim!,
l:he~an(Lo-lh' a Iltllici;,. de qUI' Iia"ia sl!bir a Ilopa ~qtl lia olllca, mandou anll~s arrallcal' US roças d,' IlIaIJliml'nIO'l dos lu!!! s (I.'lIa. para qllt! os oldados, qlll! por alli hal'iflo
pas'ar, não aChibSl'tll rom ljlH: 'e rt:fill"I; consln dI' nma ordem, <,scripla pl~lo mcsmo.
Padre. que se l'nll'l'l-(ou ao ~uI'ertwdt>r, o llllal a mundoll rCl:Onhecer, C jll'lificar, e
lem I'm sell plldl'r t:l\rIl ljlltl o prOl ar as. im.
Voltou a Irlljla, pur falia de llIi1nlillll'!IIOS, e de'animada do lemo!' conel'hlelo da
,oherll.l jesllilit:a, dI! ljlle talOllelll SI! originuu fll).:!I'l'1ll tiS lndio.', qlll~ aco!llpaul!ill'iio il
dila II 0Pil, para O lrallspllrt' di\s J1l1lnit:iie~ <lll r.;nrrril,C llot:ca: dt'lI'I'c·:e u callo flira da
cidall Irc.'1. ou ljllittru dias. lIolidando a (lt-sordl'nl, c o:fcrecl'udo,se. para rpprlir O
nl\:smo I'illlliuito do d,'st:o.lJrillwnltl: <;OIllO o rl'lizrs.'\{'m dr tll1lro'\ Imlios.l! !II;1Illillll'nIOs,
I' não se at:llilnlLtI () aitlltl:iti'ifl~ (La faze ,da I'('al, '(1'11 !,o:sibilidadl's p1lra esta as~islenda,
111'a mandou fa7.t'r o tlilllglJ1'I'rniHIf)r dus :PllS stllclos, pur elllpreslilllo fi fazelllla rcal,
de qlle O prOl'edor tll'lIa, c o Ult!SIlIO alll1oloaril',' 1111: pa:si\rão ccrlid(ks.
V,mdo os !'adr!'s ii couslallda do ~1l1'1~ru;l(lllr, para ellrartm cI' algum modo as.
lI11ci,~as, ljlle I'aziiio o ral)(I, c s(lldado. da Iropa. tio dilo Pac!nl 1\1 ii 11 01'1 de i\hr~ll, (~
Illilllllfll'flo r 'Iirar. pllréllll[.'poio; da sllhlcl'açflo a que os Iial'ia iudlado com a suas
illSilllla\iões, a 'I1l" 'Ít'~I'S'I'1I1 para rabo ao sar~I'UI() Fralll'ÍsClJ f)lli,rle ~anlillhil; C cm
Illl-:ar do dill) !,ildre millH!;'lriio para a aillcil au 1',lllre Anulhal !,jilwlnlli, dc lIIuilns lelras
e vil'luues) JlilIiI ~o.:ebal' os auilllos ue lOdos, o qUI; fez, III as U:1O l'eUil>l:CI' as roças, ou

-
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, Até nqni no pareceu dever tralar Clllll mais algul11'l distinrçflo llestes
lugare , por cstl.rcm cOlllprl'ltpndiJos 11011111111:1'0 d;ls Cllpilllllill', e t.:OIllO
taes sujeilas (l estll Capilal Jo Pará, de qll01l1 de f'jüralllos dar mais amplu
noticia, a não exceder II SUiJ granrlezlI, os curLos, c Ln, COS rasgos da 1I00sa
peonll, A Eell tempo J'aJlélremos U;IS muitlls aldea', que I'llndánjo nil~õe"
que reduzirüo lrahalltos,que padec 'rtio, e o muito,quc tralJalltünio o filLos
do I'cr\'Ofl)SO palriarc!Ja Sanlo 19n1l 'iCl, por Lodo O riu délS J lllaZOIWS (de
quem llurcmos primeiro uma d 'sr.:rip';üo geogrnplliclI), selldo muitos os
<.jne nestn conquista deriio glorio f1mclllu a \'ida nu 'en'iço de Deo ,e do
seu rei, Por llgorll quer'mos a ahar eslo l'upíLulo tom ,I hreve nOLicia da
nrmas,com que e onoobreceu el1l SCIIS prin(;ipios OSlll illuslre cidado, que
devendo e 'Lar gravauas em marmore , pllra eL~rllo monumento da ,lJa
grulld 'W, LlpelH\S ,IS lopamo ,de[lois de 111 11 i L.) esLudo, t~ diligencia cm UIll
uos lJul igo~ eseriptos do cartorio da Companhia de JI~SUS do Pará, que lllmlJell1
os papeis 'ào lJl'oll'l.es,emql.lB se perpelUiio <I, mais plausiveis,e illu lras momoria . Foràl) pois <IS armas da cidade do Belem do Gr,in-l'ará:-um e:>cudo
granJe esqlJHrLellüdo; de uml parlu do qwd em il!npo azul e via um
cHslello du pr.alil, c 1101lC um escudo do 0111'0. corn a' quinas de Pnrluglll
pendento de UOl trancelim de pedraria. Em cimiJ do ('ü,Lollo, de lImbos os
lados, saltiiio loi brilço, um orrerecendo um (;e Lo de t1orcs,com o di lico
por baixo ver IJ?"atell'rnumj em ouLro,um cc Lo de CruL,) ,com Odistico TlIlhu
lalenl; da outra balJdü, em campo de prala, um sol reLrogrado, correndo

reduzi-Ias ao estado, ('01 que estavüo; o que vendo o cabo. I' sold,Il10 , perl\ll'hado~ de
]lOUCO, c uüo porlelldo deslerrar dos alllmos o lemor l:ollcdJido. pl'rdcrão a conslallcia,
J'eceio~o~ de cahir lia ira, em que se considera vão IlIcol'I er. da \'inl>i1n.;a dos Paurc~,
qlle lião senoo lrieullaes como os go\' 'rnadores, permallecessem sempre lrmbrados COIItra os qlle os olTendem, e assim lemem mais tiOS Padres. dn que aos govHlIadores:
clH'gando a lropa {IlJlI~lla parle, s(~ retil'l)l( lerceira vez, 5('IU II fruClo, qUI~ dd la se
espera va, e por es[(~ 1110do a pobre cIdade do lI1arallhão perdeu as c~p 'ranças <.lo l'emcIIlo a qlle asplravao o~ ~ells moradores.
Mas não é II1l1lto, qllC estes experimentem lanlos dal11no~, qnanrJo a r~al fazpnda de
Vossa l\lag-cslade lamoem Os recehe; IlurqllC, ordl!lIando IJ C'oll:c1ho ultramarino ao
gO\'I'rnadol' Alexandre de Sonsa, com especial recollJlIlcllllação, que o informasse do
que illlpol'laríão os dízimos {I J'azellua real.se Ih'os pagar,solll os Padres; o Parire Jacl'ntho dc Car\'alho. visitador elllãO (laqllella mls '(les, conf(~ SOl' do /(uvel'llador, rSliludo
110 coslume d~, v~r as cartas do cOlls:-lho, (I"e lhe mostral'a o governaJor,~eu anll'CcsBor,João da Maia da Gama, corno a seu Pildrc l'spiriLual, com a g-rande idéil, quc fazia
da 8ua religiilo, lhe comll1l1nicOII a l'efcl ida ordem; e foi talo SlIsIO, que o dilO J'aurc
Jacynlho de Carvalho r~ceheu. "cndo-a dara ao govcruadlll' a soa devida execução,
tracton lo~o, com onlros parcíaes, de o lIlalquislar COI11 Vossa J\l.lgeslade. para qlie
tivesse por odiosas, e apaixunauas torlas as suas infl1l'mações; mas SI: cOlfillJelleu crime
em Ih'a mostrar, S(~ fez illflexível na obedientia della.
Porque avisOIl logo o conselho, du q ue pôde <frcrigU:\I' ria riqlleza com que SE' achava
a Coml>anhia, no rendimenlo allnnal, produclo de fazl'nda! de gado, de en~enhos,
roças, fabricas, p trahalho de Tndio5 nos serlõ,'s; mas dllridoso (como !ln m hilria
ch('gildo de poucos llle'Zl's) de tania nlilida(k, diz.endo au mesmo lriblllwl, qlle aqudla
Infurmação ('ra procedida do que ou\'ia, lião asseveriludo CUIll inf,t1líbilidade a '('rteza,
Ilne Ilte llIostrou depois o tempo, ('m <fue pur uutra iuforlllaçãu dis:;(', ~('1lI du\'idu,lJlIC
08 Paures erijo lião só ricos, llIi1s OPUlllulOs,ue 11uC nuo prouut':io lIeulium eJIciLo. fazell-
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do poenle para o nascente, e o 11Islico-reclinr·cum retrogadus- e 100'0
olllrü-neqnar;!La1n millima es/-rorn um boi. e nma mulla por baixo,
olllilnrln para o mn~rnn . nl. A illlelli:ri~ll('iu destus armas,a queremos deixar
aos cllriosos,e silbio'i leitores, por !lO'; parecer já tempo cle rontinu:lr () fio
oa historia, polo qlle diz respeito á primeiru culral1a da companhia neste
va to terreno do Pará, e rio J,IS Amazow.ls.
V.'RIOS SUCGESSOS DO PADIlE LUIZ F'IGOElRA., ATÉ A SUA MORtE.

Chegado a Portu<7al, o Parire Luiz Figueira passou 10<70 á cÔrte de M1I.drid, aonde por um memorial informou a Iagestade catholica do rei
Felippe IV, que mandando consultar a materia nos conselhos deste reino,
por parecer dos mini tros, mandou passar provisão ao padrd Luiz l!'iO'ueirn,
para que a religião da companhia tomasse á sua conta o cuidado de todas
as aldêas, assim cio MaraniJiio, como do Pará, concedendo-lhe como
grão-mestre da ordem de Chrislo a admini tração espiritual dellas, conforme a bulia do Papa Pio V, concerlida aos missionarios das conquista.
Além desta, mandou lavrar segunda provisão, ou licença para poder
fundar lre iO'rejas, o casas, aonde se critlssem sujeitos, que assitis. em na aldêa ,para o qne concedia tambem annual donativo á sua real
graotleza, Conlente com teia favoravei desp'lcbos,se retirou para Portoglll
o fervoroso mi sionario. e contente pisava já os claustros daquella
esclarecida provincia, da qual confiava, qoe sahirião os esforçados
UO com Cicero a di[rrença. que vai da rirllle,Za " sllperabundanc.ia -SlInt ergo divilia
acl necessarú,m usum .oppes "ero nd mngnificentiam-podendo lambem ulzer com
o mesmo - eXIJectuntur u'I.Item clivitia tum ad US11o$ vitre nccessarios, tum ad per

{umdas voLuptates.
Bcm poderáií esl~s Ilevs, Padres nuo idolatrar tanto o fabuloso neos das abundancias, para 'e nUo confvrmarem neSle profano cllllo com a gcnlilidade, r~spei!alldo
~obl'l' as deidades a da riqueza, crendo, qnc só dia dava o qne todos os mais nurlH'S
rt~parliuo, adorando na opulencía o pouer, ii ele~ancia, a scip.ncia. as virlnue.~, a auloridatle, e a eSlimaçü(I, para, que. não selllln assim, se livrassem da critica, que Juvcnal
f~z a esta mesma gemilirlilt.:t na sa!yra terceira.
li. te exame, a ql\(', como fiel vas alio dn·Vossa Magp.stade, nlIo faltou o sobredilo
~(Jvernador Alcxanl!re de Sousa f··reire, fpz lal estranheza no seu confessor o "adI"
JaCj'lItho dl~ Carvalho.da Companhia, quc delle tOlllon occasiüo para perse{;ui-Io, fazCIldo com Olllros~ ejl' dem {ur{uriS-lIlle no scgllndo anno do :.eu governo se lirassp.
nl'sla côrll~ devassalllcnleleslelllunhas colltra o seu procellimcnlo, para Vo'sa ~!agl'~'
tade o depôr sem ser ollvido; mas I)Orqlle a sua real c1clllencia, e reclis~ima ju. tiça lIãll
rlr.1I assenso à~ eslronrlo~as. e maiores (,llsidadcs, qne lhe argnírão os s(lbrp.dilo~
!'a<1rcs da 'olllpanhia.se jllslillcoll llella com os alllh'!lIlicl)~ rlocllml'lIto~'IJUI~ remelh:u
a Vos~a ."agesliIde (leIa secrctaria de Eslado,dos quaes se apresenta o e:l:.!raclO,que ê I)
srgllinlc :
Qucitoll-se o Padre, rice-provincial da Companhia nalJuelle E~tado e dl'pois nesta
CÔrtl', das insolclIcias, to eXlracções, qllc COlllllldlCLI ii lropa dc 1{1IL'ITa.llc qlle era caho,
Bl'ldlior 1\Icntlrs di: 1\loral's. qu.; liritra Oi C'lrapinas, UII carjlcnll'iros, e barbl'irus
nrCl'ssarios ás alilê3s, para hlvar na dilôl lropa, e pede o dilO \'il:l~ .prl/vincial, por 5Jli~·
fação, qne eja deposlO o dilO cabu, COmO sc I'ê a li. 1,rla dilil ju:.tilic'lçãll,
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c:mipeões parll a gloriosll onqn i.'la c10 porlrnl.oso rio das A mazonas, de
quem. 1'111\ outro Brial'Oo SI! (;onti\\'iíll lalltos 1)J";10tllS, quantos er,io o tios.
que ii sua °Tillldcza lriblltuviio O (;11I"50 dI) sua!' :I~llil~: de 11111 dos qUile ,
com o IlOl1l8 de Xingl1, se achava .iii senhor o zelo inClln:a\"cl do Padre
IliglJeira. qll por isso se púde ;:tloriilJ' de sl~r I!ll n pril1ll'iro, por onde a
Companhi<t dllll pril)l;ipio á slIa e;;piritll,11 CllllquisLiI, Ui! reducl)"io ii fé.
de scns vl\stissill1lJS serLões. EIILrOll. puis. o padre ii discorrer pelos
collcrrlos; e nas pl'illÍt:il \ que fez iÍlfuellils cOJrln1uni<.1adl:'·, valentlose da erl1cacia da sua innala per !la ào, furüo lanta', c tão fen'orO'(t as
Tozões, com que persuadio o ministerio de O1issionarios aos f1lhos da Companhia, e de seu fundador Irrnacio, que onazados em larrrimas. e
Jevados do foo-o da cilritlarle dos proximos, !TI u ilos se ofl'erecêr50 volunlarios
á espiritual conquista, para que er50 convidiluos ; mas porque a continuação dos estudos impedia por então o lucro de tão bem fundado de ·jo ,
esperou o bom padre. que todos os acabassem, paro\já homcn feilo ,poderem empre"ur o seus talentos na reduc~ão de tanto ....clltili mo, Cherrado
o tempo, em qlle os vio clesembaraçndos dos scus litterariog exerci ios, e
aptos, e cxpeditns para o minist 'rio apostolieo, njllsloll UIl1 tão lllZi<.1o esquadr50 de sol.dados ele Cilristo, que uem .e poJill dizer , riio a avr dos
dous collerrios maximos di] provillcia de Portllgnl. O que n1ai!! o fnia
twultar entro o bellissimo oxplendor da lotra • era o orllato da virtuc1 S,
em que tlldos enJo conslLmlllauos, e em (lIe, parecem\ levuriio o olhos de
uma t50 sllbia, como religio a provincia, que muitn v\~1.l: SI:} poderá gloriar
E a n. 2 lomar a qucixar-se POI' oulra carla das mesmas in. olcnci<ls. (' que se permillirã lice/lI;a. para ta"s pr.SSO<lS irem ao serlfio. e ,is ~Idêa', eslando cum crimes.
~Io Ira-se. c responele-~c a n. 7 f: 8, c a n. 13 até l!í por lestI:nllllllla. liroua
utnlTIariilnlclllc pl'lo ou .. idor-!(I:ral por ordl'lll do go\"ernador, (' ela junla de llIi~ üe:, que
o cabo da Iropa iii des(~cr Indios elas aldeas, para sc armaI' em glll'rra ctJn!ra OOrnlio
barharo. que havia insullado os Indio: l'a.o;5<111('5 de Vossa ~Ia~ 'sladl', ,'aos missionarios
das aldcas elo llio j\('~ro. ClJUI: com os canlpina', I! had)('iros 'c 1'.17. a dila gucrra. na
fórllla dn I"('!(imf'nto\ 11. G'I. e qlle tirar ~I'lIIelllanl 5 IlIdios. nfio li é pcrlllillido, III as
llcl:cssarin; c f]ue se IIS soldado~ ficilrHO ck\'cndo ans IlIdiu~ .d;:lIl11a I:OIl5a com stil'cl,
rClllf'lIfio os mi:sionarios rol das di> idas para se pa)(an'l1I: (Il~" II caho é ,'tJIlhecidamcnle
1)1:111 pro~edidu. c lilllm srnlilll'l!as !las ca.nOas, para ill1llf'dil'l'llI qllalqllcr inSlllto; c é
Illllad" dus Tap")'as, cOlno juroll o vic"-I'I'ilur (lo rollcg:io. I' qlll' pilra o: rcs!lill"s ,de
] IIdios do serliio 11011 fC li :CIl(;aS, com f<tculdadc da juulil das III; ~ües na f(Íl'll1a das 01'dcns dc Vossa ~Ia~cstade.
Qlle as licenciil:, para qllarsql1l'r pessoas irem ao s':rlüu,é nma elas cuncliçiir., com qlle
Sua ~Ia~,.slael" rt'l1IaLOII os dizimlls. e clt)lIl'~al1dl)-'c a" licenças. lira por conla do gOI'I'rnador fazl'r pl'hl sua filzrnLla a dimiulliçfill dos di~.iIlIOS; e lião forfio pl'."snils crill1ino~as ao sl'ni'lu porqlle todas lllosldrfio folhas corrida. Sl'm culpa alguma, que as
ill1p 'dissc.
Se illU:IIIIS Inrlios ~r tir!trfto conlra a "onlac!,' dos !'adrrs, foi pnr'lUI' eoslnll1511 nrgalo,. de (1'11' ,\ ~"ral il '1'II·ixa. f' o pel'lllill" o rl';:-ilO"lllll n. (i!l. I: lod,lS n,; rtu SI' lil'<irfio
flllãn na 1"l'Illil do aJl'ar:í nll\ÍssiIllO. do hand" do ~Il\ 'mad",.. '1"1' SI: rOllforlllllU ('OIU
fl disposlO 110 dilo alvilr;'.I· quI' 111'10 quc n~'I1l'ila i' a!::Ull' cril1l'" h,ll'ia prullIllI 'iatlns,
e SI' L1,llil prindpio ao C,l:;li;;u, supposlo (J '111<11 rI' )õ',',ClliCJU u l'icl'-pro\ÍlldaI, qlle éslar~
5i1listdl'h
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do, excel1cnlcs, c ílVlllládos slljcilos cm saI1lidaue, e sllhecloria, que icrH
Jatin a esla lnissilo, que uellá, e da do Brasil, lem s rnpre recelJid
lllllito aminel tés mestrcs,e muito fervortJsos mis iOllariu , NiI viugelll tio 'itl.
~lllrio'n mis üo, seglliro1110S dilC(ui por uiante a rcla~üu, que temos di<l'nttl
00 fIlho', á lllais apuraJa, por tratar com miuuezá dos varios iJtOlltl3t:i"
nI -'Iltos destíl t1err.olil.
Tillba o Padre Lui? Figueira aju tado para missionarlos do fnrililhüd
11 I'lillorz(l religioslj (outros dizem quilJzc); porém oe la parte SO"'Uilllll <lOS
call1lllógo lilquellcs tempos, entre poeires, e irmãos, quasi todos com \)S
eSludos acàbâOos, é que por falta de idade, não ião já sacénloles: clJamâ-"
vão-se elles d Pl1dre Simüo Florím;ó Padre Pedro de Figueirédo,o PadrePe"
<Iro P'igueira,oPadi'e Francisco do Rega,o Padre Barnabé Dias,o PadreJoãó
Leite, o Padre F'ràncisco Pires, os irmãos Manoel de Lima, : laooe1 "' icente;
Malloei da Hocha, Domihgos de Brito, Pedro Pereira, Aotooio de Cãrvalho;
e Nicolau Teixeira, que com o superior fazião quinze mi:>siunarios: • TO"
mÓilra já a este tempo d sei'enissimo restáurador da liberdade portugticzã
11 PHdl'o de Albuquerque, fidalgo da sua 'casa, e nalural de PernumbucoJ
<londe se tinha di liriguído na guerra contra ds Hollandezes, por gover-'
nador, (} apitüo-general do ESlaclo dó fararihüo,maddaódo-lbe enlregai'
em urna fOrmosa nào, um impurtnntis imo soccorro de soldado; e muni~
~ões pára a ultimà rcsll\l1rllcão daquélla capital, por saber e tavãô slhl'é
moradores em campilnha aberta, em ordem. a sacudirem o ióso[rinH jugCl
nohde se infere, que saupndo os l'adres da Com~anhia, que não sê pôde negar Iiceni;ã
il'cnl ao serlão a.i glllllC~, quc o prelPudem, c qne à tropa de guel'l'a deve lir'I[·
ludios carpinas, c barbeil'os, c ~ 'ln embargo dis'o se queixão. não pro~cde esta 'qll~ilca
mais, (llIe da !alla,qlle licào fazendo iloS Padres os lndio~ lia cullura de ~uas 'avolh'us;
c pur issf) occullárüo lima canõa de ludio', fazeudo. que não se inl'eutariassélU.cllnid
COuslU ~ fls. 21 e 22, e COllsla lamlll'nl,qlle o cauo de unIa canõa do cóllcgio tios tliLtls
Padr~ ,fez UIlS re.galcs de escral'o~ 110 ser Ião, Colltra ii' lei dc Sua ~Iagl'~lad '. é Iwlà
carla n,. 21 !! 28 se mo tra, qlle .lplJllIando o Padres ao g(h'';lrnad')r; que 1I1anda 'e
por t:abu lia lropa, a .Jo~é llel'lJal'tks Pessoa, Cl'cado do 111 smo gOl'el'llador, fil.cl fio Jugo
laesqllcixas delie (porcluo lhe não cnia aos seus iOleresses),ljUC o "o~eruôdór ruôllê10ll lirllr dclle duas del'assaK, c abOllado o seu procedimcnlo. foi lal o e,caudaló, qné
cOllcebeu coulra os Padres, que l}cdio o habilo aos religiOSOS das àJcrcCs; COIJlO lude)
&c I'~ alê a fi. ~9,
De fi. ao alé 3i càhsla, qU(! ÓS rcgill1enlns, que deu o gàl'ernador aós êahos das
tropa" IJlle expedio pilra haixarem Judio!> dos Sél'lÔ s. e da ald~ils. foi na lormà
das ordens de, lia àlag , ladl'. C0l110 se lê do lra~lado do m~ mo regimenlos ii II. 63;
c que lambcm dcul'cgimenlo conlra o lrau'grc sores das reaes Icis, c a n. 66 se llIUS-'
lnl proccl!Pr-se conlra o, cl.i1pados,
" _
De fl, lO alé 00 consla por 'erlidõ's aulhcnlicas dos prf'.larlos da' relJgiõesl l! inis-"
lIlol!ilrios daquclle E "wdo, u jU"lilicado iJrnt:ediml'lIlo do ~ovel'llildur.
"
Plllll cilrla do rice-reilor do cdllcgio do ~laranhãu a II. 6l se moslra, que d viê '-rtHlor
10111'<1. e approra as acções do goverllarlor, e a cilusa, II liilillza, e pOIlCU zelo (lu I'adr!!
nillJricl .\lalagridil; e oulro, D1i:;~ionilrio~ da Oompanhia para com " call'chlllllellos;
í1"d,ll'illlllo o lUe 'mo Padre. que a UOlllpao:dil só as"j le iÍs lui:sõps; qlle lhe são de corl~
\'~llit!\Icia, e roga aú govel'l1ador, que e.icrera ao I'isiladur certas clausulas, quI! IIII!
~ilra

UjlOlllill

l'clu c, rlá O. 65 do Padrc lHalagriclailla Cuu11jjnhia, con'til o abulIo. quc lÍá ao rihl§=
8
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de IIollilOda, e como em rei, e juntnmente pai de seus vassallo", tlcs jnva
vel-os livres de tiio tyranllico dominio, Levava lambem para povonelor!' ,
algull casaes doE orlu"'ClI; ma o que mai linha didole elo olho ,o pi doso
prillcipp, cra a propagar;50 do e\'<lO"'elbo naq uelle E-lado, e corno era 110tavelmenle zelo o do llngmenlo da Santa Fé, l'eeommclldoLl I go ao
governaJor, comu meninas dos seus olho, a luziria mi s~o, que na
me ma náo milotlavu, aviada á ua cu ta, de quinze religio os da Companhia tle Jesus, superior de todos o vcoeravei Padre Luiz FiO'ueira, que
no agrado,e cooceito de Sua Moge tade, tinha merecido especial conGarlç3,
com a qual,além da coofirmação da :nercês feilas por seu aUo"oslo anteccssor, lhe enlreoou em uma provisão firmada da sua real miio o cuidado
de todas IlS gentilidades do Maranhão, e Pará, pOl' estar muito certo da
,-irtudo, prudencia, e letras deste zelosissimo mi ioDaria, com uma con·
signaçiio da SlJll real fazenda, ele vinte e oito mil réis aoouaes, a cada um
dos religiosos daquella missiío.
]~ra e ta náo a primeira, que partia pllra aquolle estado, que os Padre leviÍriio ao embarque com um lustroso acompanhamento, até que
entre muilas l:lgrimns de coosolaçiio, e santos dest:ios de os egoir, se
despedirão deIles, quando já se embarca\'ão pllfa bordo. Já não faltava
mais para levar aocol'1\, que o embarque do governador, que não tardou
muito, e com a sua cbegada se pôz logo a náo em termos de eguir viagem,
convidada do favoravel vento, que aos 29 do Abril os lançou pela harra
mo gOl'el'llador, e pr la cal ta 11. 66 do Padre Jacynlho,se 1'<10 mesmo abono, que depois
veio dc~diwr na corle com falsidarles.
Pela carla 11. 67 se 1110 lra, que o Padre JOHO Tanlres. da Companhia, pedio uma
dala de t 'ITas de se,maria, para si cm nome de oulra p ,:oa. e por ')ulI'a carla do
mesmo Padre Tavares a n. 72, se qnalifica o JUSlificado jll'oc"dimeulo rio governador;
.' senlt\ () dito Padre. qne viesse a esle reino o Parire Jacynlho de Carl'alllO, da IIll'Sllla
Companhia.queixar-se do !:ol'ernador, a qnem pl~c1I\ hUll1ilrl~1l1enle, e com cfficazes ex}lressões, não declare o lJue sabe contra a Companhia, para qne em respeilo do llliÍo
anilHO de alguns Padres da me 'ma Compallhia,l1ão perca LOdo o gremio dclla, e fique
desacr cHiaria.
Pl'la carla 11. 7lt se moslra, que a mi. são da aldeIa de S. Panlo no nio Solimõe"l'slá
sem Indios, por os ler occupados nas suas negociações o Padrc secrelario da religião
uo Carmo,
De n. 75 até 81 se mostra, e respondl', pelo eabo da Iropa TIell:hior !\rendes de Jlloraes,
a queixa que fez tltoJil' o "ice-prOl'incial da COlllp"nhia a O, 1, e e onl'euce d fal'a, e
aITccl<1da, e se apontão o d~mores, quc~ ao dilo cabo li7.erão os Jnllio~ da aldt'a dos
aba 'axis, contra Oseu missiona rio ria Companhia, prlos ohriaar, a 51Ja JTlulhcrrs, e
filha~. a fiarf:m conlinllamente algodão, para elll~ de 110it , e dt~ dia, scm lhes ficar hora
jivre. para Irahalhárelll na~ snas roças. e que o mi'siollario da Companhia all';Iclor de
üli I'1!i ra ,não quiz exall1 inar mais rie trC7.CulOS Jl1dias !'sera \'os,rcsgalados 110 scrlfio pela
lropa,qllc l:sla\'a nclle. para se rClnrllerel1l á cidade do Pará. c se clllbol. ar 111'110 a fa7, IlIla real de 6,'t/J de direi LOS, Qne Ih~s paga cada cabeça, flue ha"ião (le imporlar mais
dc 5,000 cru7.~dos, para il dila faz nda,fI'lI~ ficou perdendo. c na m,' ma fôrma os direi10< de lIIais de oitenta r,c:ravos, resgatados em onlra tropa, que não qui7. eXilminar o
mrsmo Parlr'. nascido lndo de IIJO qnerprem os Padres da CompaulJia lar~ar os Indios
aos l1Iorilrlorrs, .. qllerprrm ~() serl'ir-, drlles O~ c1ito~ I'adres.
A n. :>7 cOllsla lambelll 'er üq;uido OgO\'cl'Iladol' llelos 1'adres c1a Companhia,por

-

2HI-

f<íriJ, rom v(lolos tle servir, contínuárfio a sua derrota, guaruilOdo no m:n:
05 mi '5iollnrio' a mesma boa ordem dos exercicios e piritu:J , que
nos collegiof;: (I que todos acudião ao sicrnal da campainha. Par'eia li
gunrni(ío dn ,,<lo IImél pequena villa, porque, idém tio muitos oldados,
cowtnva de varill families; e para evitar as desordens de um, c outro
SI'XO, cril prpC'j o,al(' m da ,'jgilaoeia do croveroador,o muito zelo da parl~
do T'llflre , que umas vezes com pratica, outras com doutrinas, e santas
['llm 'r Il~õe , iiio dispondo os animas dos navegantes,a viverem entre os
I('rmo da cautela temenles a Deo., e em nada escandaloso aos oomens.
() .'1 'rriÍrã - . os ahusos da na"ecraçüo, li liberdade no fallar, as juras, as
prilrra , e, rOl uma palavru,renovãrão·se naquella viagem os roteiros do
grllnde •-a, icr, do yeneravel marlF Aze,'edo, e de outros muito aotos
Y8rÕe . que 110 mar derão evidbnle teslemunho da omnde aoticlade, que
o arl'erlita 11 por purtos legitiml)s de seu esclare ido fundador Ignacio, e
verliélucil'os irnitaliore do seu abrasado espirita. Erão frequentes a COI1O ~õc , qnolidianos o terços, e ladainbas da Vircrem Senhora, nilregando
aqul:'lIa nadallte povoação, como a mais bem disciplinada tle Porlu'''',t1;
cOl'rll1lulliclJlldo a lodl)s,as luzes da sua doutrina, e os e/leito, da sua ardOllte cL1l'iLinilc, o rorvorosis'imo Padre Luiz Figueira, que entre o mais
avultava, como o 01 entre
mais astro. Nelle, e seu virtll0s0 ompílnheiros, omu filbos do seu espirito, recebiüo os enfermos cOtJsollI~üo,us
lhe em'onlral' as di. po. içres cm que interes fiO grandos convellicnciL's, pois lrarlando-a
C/lIn l'I~pcito. e \'CI)('rn';1 ainda .e qneixão, e dr compondo-os o gOl't'ruadur .foão
da 1,lÍa da (,allla. niió formão queixas delle, mas antes o lourão, porque n50 ~H
oJlJlunlla LlOS '1'1,5 inleres~(~ .
'onsla, que p'ld'ce o 1I1aranhf.o, pelo universal domínio que os Parlres da Companhia, e os das Olllras rrli~i(jes tcm no governo temporal politico, e economico do. tlldio~
da~ ,lIdcil., 011 IlIbsô<'" e. lancnlle/o-os para o Dloradores s~clllar ,e Ó pa ra as SlIas
incl'. salllrs negociações os descUlbaração, o qlle é puhlko, e notorio naqurllc ~ ·I,uI0.
c serem tndos os seu, tollegios, c contento. ,lima opulenla. casas dt' negodo, e as e/os
n oradorps II nas polires choupanas, COIllO tudo se mostra de 11. 811 alé 117, e sr conVent' a amhi 'fio, que os ditos Padres têm na administração dos Indi ~, ca tig-ando-o.'
a ell arhítrio, prpudendo-os, degradando-os, e caplivando-Ihes as liberdae/es, e ainela
a algllus,que scrvrlll ao' ~ccl1lar~s Ih'os tirão com ordem da junta de mis.·õe~, de que
síio millislros o~ sells prl'lados, pai a Cjue os vão. ervir a elles,colllo I'aplil'os. e o Cjlle
Ila opinifio dos !'adres é caplivciro, para os Iudios servirem aos seCUlar/1s, é sanlo, e
lJom servi-los a elh's.
Ua carla 11. 100 de 11m Padre ria Companhia, escripta a Olllro mis ionario da m(' ma
Comp"lJhia,s(~ )lJo~lra bem a reprehensão,qne lhe dã no S<'lI olicio de missionarío.
Ue tI. 102 alü 117 se mOslra c1aramellle,que os missionarios não olJ;cnão o rl'gimenlO das missões.
Ua carla elo missionario l\falagrida a 11. 1.34 se "~ confessar, que o JUrliM,qul' ser"'~m ao moradorl'S secl1lares, mais depressa alcanção o remedio da doutrina espil'ilual,
lUlril a . 11ft sill vilçãn, e eXI'lIlplo dos 01111'05.
l\ ti. 1.29 s· nlostril a medição de tenas, qlle os Padres da Companhia rwc!iI'iil) I'Jn
nOIll' dos Iudios da lIaçiio 'I'rcl1'cmlJés,no sitio da Tulol'a, e quI' s<'lIdo·IIH's c!ac!lls sÓ
quatro I"guas,l) Padre João Ta Vil i'l'S, da me ma Companhiil, fcz n]('dir mai de Irinl,l,
qUI' lanlas usllrpáriio á lia 1IIa!).'sladc, de que Ih<' não pagão dizimo..
Moslra-se liuallllcUle cm Ioda ('sta juslifitaçllO, e dos llhlis lldpeis jUlItos á ella, qUI' \)

facos for~a , (IS des oosolados allivio, C OS sãos exemplo: porque r<tr
lUdo hÇ\vl!\ J;l1uilo. caLeuül de "irllldc , c sinrrular pCL:t1lio. (C b(lns tlesC'jos.
i'{e.sl~ bcllíl,creligipsa hnrmonia [lvi~litrào <\5 [lhas de Ca.bo Verilp,llos L.J
{l ~Iai\l, 1l0lHlc se qetiverão tlous dias \'l como os \'enlos erfio tod9' favo
]'ilVlli 1 CO\ll <l Lné\ior bre"idallc cbegár~o á linhil eCJuinocitd, ao'nde Oe;!}
pqderil,) ueixar tle experimenlar o~ inl1uxos, e demoras daql1clle clima.
\)Qze ç1i\ls ln nlOrdc lei~e e'lcvc q núo,sem surgir ~\"a.nle por fulla de "cnlo;
~1(l(lq .5 quaes, farão D,ssoprundo lão prosperas O goraes, que ao 1'2 da
!JlIlll o descobrirão 11 primeiril lcrra do Maranhão, e iDdo correndo n '~(lsla,
fI.c !Ol1 rr O,1\10olêírõo é\ Corôa Gran(lc,alé arem fundo ni\ sua Lllrra ao j G,
1;0.11\ llolqvel alvoroço dps pa silgeiros, quc,ellfaslindos uus cpnliullus alte1'1lçiíes d,o illCjl1ielO mar,só ai petecem os soc gos da clesrjacli1 lerra . .:'lIrlo
11<\ purrn o \laSSO governador,romo já em seu lugar tlis emos,niio sabendo o
lJre ClIl~ e lado dos posso ,mançloq uisparar cO,m ncerlndo aC('oruo a\ umil
iJl"ttillôlria, pcHi] vêr sea l.l,qin:J bordo, quem puu. sse infornl'lr, se estava
pu niío a çiJade em pod.er tios inimiaos, Ao e lrondo do tiros se atliallloll
lO"1l llrua lancha hollandeza. com gente armada a reconhecer a lliÍO ; e
l'ni ella a cnusa de se malograI' 11 expediç50, que o nosso C/\piliio-mc"lr
Anlpl1,io Tcixeirn do Mello lillha fcito : mnndnndo lor,o nlomnr fu~la no scn
!I Ifores .João da Paz, o qual; guiado mnis (Jelo capricho L\o seu ralar, qllc.
ptdas a,rueqs do seu commanclüule, que qeviu inviolul'elmenle serruir"
o
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f;o\'ernauor, e capilão-Ireneml Alexandre de ~onsa Frrirl',foi mnito reclo no seu proI'l'dimenlO, zelo p dos illlgmrnfos da razcada rl'a\ lilllfl') ele mãus. gralld~ dl'fcnsor ela
IiIJl'rdilrles dos Jndio. ,hemerui to com LOuus, c com o'; ll1oradorps daqnellr. Eslil([O, C0ll10
rOllsta lambelll da altl'5laçã do 111m. Bispo do Griio-Pan\, 'p.or isso O,llediriio a'lnl'llc 5
povos repelidas vezr.: a Sua lUagcslade, reconuuzido naquelle governo, para o cu
all!?lIll'nlO, C conservação.
E para O mesmo Hm se servia VossD, ~lagrslarlr, (h· lllane\ar ;\rjlll'lIe ESlado no ~nllo
U" i 721 o. d~sernbargador Francisco da Gama J'illlo. dl:vas,ar dlls in.iuslo,~ caplil' ·il"lls.
p"lo qual serviço Ille fez mercI1 da lJeca da relação do 1'01'10, e nos sala rios rjnr foi
~allitar. e o olliciacs, qll!! levou para a dila diligcnria, f~7. /.(randl's (kSJlI'zas" fazl'lIda
J"I'al, c villd(. nas deva. as, qnl~ liron na cilfadl" do iUarallhão. e I aril,rompl e!II'lIdidos
os Paelres ll1i.sionarios da Companhia, e da~ oUlras rl'iif;ilks. COll10 Iran'l:\I'('SSOn's das
rraes If'is"obre os injuslOs caplivl'irns dos Jndios,não f.'z o conselito ullralllarino.onlfc
rl1lrill'iio as dilas (teras.as p r Ires "ii\s, no il\1110 d"1723 ' sl'l'ninlc5. dl'll1vn'lração
alg-lIl11a com P. spuredilos Paures, c s6 conlra os pobres moradores secularr.s, uc,,:udo
seí' igl1l1l para todos a jnstiça.
No rjne p.arece seguem Os Padre., ii elolllrillil dQs 5rll5 <1I1I0rr5. corno Castro Pa15n,
10m. 1", tI'. 6". dix. lJo, dec.:laril. pa~.1. e iI.. Gaspar IInrlado. al\lut DiaJl1u. pil:::.5.
~r. 13. rrsol. 99. (, as~az [)I"ova,'el O jlil~l1c TallllJoril1O, IiI'. 5". in ([\'c<\l.. c. . ;)",
11. ?9. 3], .1~. 3:i. Qne PÕe/I' ait50Inlalll"lllt· dl'sl'jill-sc a Il\orle do pai.llão '011111 IIl,d
~I'n, Illas I'omo bem do qne a dl's"ja •. pela rlllgnc Ileral1t;a em qne r.ur ·;lIa Itil IIt~ l'llll'ilr
'01110 os l'i1dres,rl'la deposição du goverllador, aillda (flIP Jlrcjudicial iÍ SII,I honra. c.
fa7.enda. co.mo ii dr VOSSil ~lagrsta(Ir-,I' ii 1I0S.,a, Í1ll.'rcs.·arão i\ cou."Pllil'l1l:ias parlicnJ,an~. que lhe coarcl"ViI o l! )"I'rnador, 1'111 i1!lPllI;àn ;10 iJelll COIll!l1I!I11 cio "'I'I'i~1) ii
l.kns, (. de V(l~5i1 Mag"sladr, do mr'1I10 modo~" 1It('~ rrprl~srnIOlllirilo. lI;io dl"('j:II"I'III1ltr,.1' proçunlrem a sua d('po~il:~o, IIIa5 ti CIIIlSpinll't'111 C'/I1lra (I" all~lIH'IlIIIS ('sllirilll:lI's,
I' I"lllfloraes d:lejlIPII(, E,lado, I' '01111''' (/ SI'II JlII'I'llrador, IJIII' aclu:i1nll'lIle lilllla/l)1)5 I! a,
cõnc> fazendo cOJlsujtar ii \' OS~i1 ~liI[;I:~liIUC o C:\tCI Jlli,.IiI,Se dçllil, c du dilO. Estudo, pari!

lIbalroando a Illnrha, apezar da mesma resistencia, a rendeu, e sem mais
cuidar em reconhecer (\ nêÍo, se I'ecolbeu com a presa, como mais.importilnle de pojo da sua ~ictoria. Ainda quizera esperar a impaciencia do
governador, e repal'lir as rargas, para vÓr se com as inanimadas. vozes
daquelles bronze de perlava o de cuido sensivel dos Portuguezes; porém foi tão forr:Q a a ('Ol"l"nte dl\ müré, qne furiosamenle vasava, que
ol.Jrigou a ernbarc[lI::iio a desclllJir sobre a ponla de um haixo, apezar da
forle resi lencia la duas amarra, que a sustinb50, moLivo porque,ao primeiro loque da quilha. mandou o g-orernadur suspender as ancoras, e
mareado o panno, e _ahilJ com a maior brevidilde do risco,que já alguns
tomaviio por infeliz Donuncio daquolla naveO'a~i.io.
Com venlo feito aminhava a náo, bu cando a Cosla do Pará, cheios
de sauuades, edis aborendos do sentimenlo os fervuroso mi ionarios, vendo já por pôpa aquclla mesma terra, em que desrjavüo fazor sua
primeira enlrada; porém,conformcs á vonlade Divina,se acommodárào por
enlão com os \'ario.s accidenle do mar, esperando da mão de Deos, o que
1'0 se melhor pílrtl o bem das proprias, o salvll~ão da almels dos seus proximos. Aos 27 de Junho ürisláriio a barra do Pará; ma anle de ü acomrnellerem,derão fundo, para maior cnulcla, querendo prime.iro. reconhecer
ti lerrll, por não encontrarem nas proprias duvidas o periO'o. Aos 29 de
tarde, convidado do \'colo, levárão ferro,e com uma bora de noite che áriio 4uasi aos baixos da barreta, dislante da Ilha do Sol,pouco menos de
clles ficarem gozosos. I' lriumphanles, como ainda o eSlão com a nossa mina, e no.s
ijmeação com onlra maior.
E enleudem, que rm conscirnda o podem fazer, fundados na doulrina de Fa/!und s, que diz ser licito ao filho ~ostar de lei' mono a seu pai, lrndo na ebrieIlacle adquirido a isempçüo de ppccado na inad,cneucia; porque ainrla. ctue de
alguma acçüo. secltndullt se Jl1'Oltibida. nasça algnm defeilo, poslO que de ejado
CIIIll deliberação inculpa\'cl (vel'bi gl'atia, ra a depO.';ição do gO\lel'llador, a I'uina
do Estado, e a nossa) póde licitamenlc goslar-se muito, não sÓ do <'!Teil!}, mas
da lU 'sma acção pro,hibiela, não com lal, mas como causa, e occa ião do ncces o desejado no nosso g-o\lcruador, na nossa, sua mone, e ruina do Eslado, par" amontoarem mais os Sl!U illlHe', es parliwlares.
Os Padres com esla doutrina Ih rariüo a . lia consciellcia. pelo que ,espeila ii deJi)wrnc;ão cnlpu\lel, qu Lomflrão, p'lra c:on. piral' contra o bem cummum, serl'iço de
Tlcos, e de VOSSU ~I<I{{l'~la(lr, ('ntenf!l'noo, que como havia ser VOS~<I ~lugestadcJ e nao
ellc. ,os que nos pril'i!I'üo de o serviqllos,cOlllo I aes vassallos, ainda qne no desejas~CIl1 este riam no, P o pe(/i<selO, rX[lonrlo para i so as maiores falsidades,poderiaO recorrcr áqlll'lIe rrindpio -lristi' e enlILS 7l0n e t c$pectandcs - Qlliçá reJ1ecliudo na
condcllJnaçr-l diligencia ela SU<I injusla \·ingança. que como lal se lhe podt'ria frnslrar,
visto que ail\da que, COI1l d"'iberaçün, proclII'al'íto o mal do proximo, não (~ra <'sta a
razão, porctue o Ca;r,ião. mas 1)('la ulilidade qllc llie rr.llltill'il delle: não abemos se lI1e
pa"ec:rrão bem I', tas 5uhtilvzas nil hora da rnorlr,lemhrando-se, de lJnc ncm particular,
nem gel almentr.- stlnl, (acienda mala, ui venial bona-qucrendo o bem parasi, e o.
mal para o proximo.
Eis-'\lJui. ~enlior, o que na [lrirneira parle dr le rnrlllorial se representa a 'ossa
1II<1gc'tadr.. c o qlle ('011'1 I'crdad('s,l1a pies n<,:i1 de Dcos, se lhe manir :Iilo, para qllr,
servindo-sc d,: as 1II;1I1dar examinar pnr minislro o mais rccto, e dcsinll'l'c sado, quando
nao baste a justilica ·jus os úoclIIuellLos"quc se aponlão, "calJc o S<l 1I1agcstade dll per-
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duas leguas,oo 10 a mesma dcsgra~a,par ('c,lllc5tinha ilpparclhado () maior
risco. Tocou logo cm uma rcslinga de ar';) LI ('('['(lute embarcaçã ,e cumo
demandava grande fundo, vencendo o!"uma parte do baixo, o não pôde
salvar todo, e foi preciso dar fuodo au I,rimeiro eocontro da amea~ada
quilha. Mandou-se logo dar á Dornba. e como a agoa não era muitiJ, e as
promessas do piloto asseauravão melhcr furtuna, 'om a luz do eauinte
dia, em que sc poderia vencer aquelle baixo, socegúrào algum tanto 05
tristes, e assustados naveaantes; e entre ü csperaoi;a,e o receio passlÍrãu
com tl'êlbulho o resto daquella noite, até que ao romper dt! alva entrou a
dar 1\ não com a (orça da ell lHJnte tão violentos golpes, que liberta em Lucas
publicou o seu ullimo perigo, não sendo bastautes duas bombas,e alguns
gamotcs, para darem vasão á mui ta aglltl,q ue rc ebiél. Todos ao mesmo
tempo de maiáriio, pedindo a Deos misericordia, eao bomen ajuda. Tudo
era lJorror,tudo e panto,afognndo-se des lo logo naqllelles nITIielo cora~ões
a esperança do remedia, que ü mesma confusào fazia mais dimcullosa.
Confessár'io-se os que puderão, e os qlle não tiverão tempo se absolv~riio.
Erão Inslimosus os ais,qaeas tristesmuisdllVãocol11 osfilhiohos nos braço',
que i llceSSél Il temente chornviio, cm os proprios mariJ05 poderem acudir á
afflicção das mulheres,que já tin!úio ab,1l1donado om a 'crtew do naul'rngj'l,espefélndo uns c outros por inslantes a lri te marl . Os votos, asexprossões do sentimento, o implorar dlj Deús,e de seus sanlo o remeuio, formava ludo uma vista borril'el,ama ropresentaç,iio lastimo a. Alé para us
slIadir-se, contra a nimia credulidade, qlle aquellrs sp-rvos oe Deos lêm grangeadn n1ls
)'caes allençõcs de Vossa Magcslaor, a que com a mais 1'I:1"l'I'cnle submissão buscilo lia
lena as ultimas desesperações de loelos 05 seus leaes vassallos.
SEGUNDA PAnTE, E REl'I.EXÃO DO QUE FICA REFERIDO .,\ "lImElIlA DESTE illEMOntAL.

Dar-se, ha ca, o, quc Sanlo Jgnacio, scudo Ião ahalísado cm virtudrs, deixas e
a seus filhos este eslatuto? parcce,qlle seria ímpia a uem;a, que assim o cousickrn 'sr;
Jogo seria mais call10lka a contraria; logo f<ll,cm mal 03 l'adJ'l~s cm 'C rclaxarcm noS
scus sagrados eslalulo: ; logo dc,'clU reformar-se CIlI lão cscandalo os procedimcntos.
Tcmpos ha, qne a :im o procnra o socego uDívcrsill do mundo, que gcmc debaixo
do jugo em CJue a todos lem opprimido a . oberbil, a amlli~ãu, o valimenlo, a lisonja.
o co1limercio, i~ a nimia inlroducção com lril>unacs, e príncipcs, sin~ularisando-sc por
conta da elevação, aborrecendo em si a pobreza, contra os scus sagrados cslalntos. a
humildacte pela <'xallação, a verdadc pela convcni 'nda, o soce~1J religioso, pelos
Ilrgodos tcmporaes, e conseguinlemenle a oraç50 p<,lo tingimenlo, SllppOSlO qne com
ella não pódc ter conrormiclade o ll~lInCrOso cxerddo Ut'SlCti defeilos.
DI) Japiio, escrevcu contra elles o santo marl!", SOlcllo, e o Padrc Diogo Callado,da
ordem (los prégadores, dc qlle nascell, qlle a5 lres de S. Domingos, S. Francisco, e
Santo lI~oslinl1o, alcançassem contra ellcs scnlellça) por uma 1>ulla celebrc de
'rbano VIII, no anllO de 1633, deslruindo-Ille o temerario intento de injustas
II egoda ':õrs.
Oas Indias, por n. l\1athclls de Castro, Bispo, sabirão \<lml>em varias qneixas contra
('lle5, para a ClIria J\Olllalla, aondc lres vezes passou a (JlIci~ar-5e da Companhia Omesmo prelado.
Da CllÍllil, se fizerno varias l'r.prcsentaçi5es da cscamlalosa vida dos Padres, pclos
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socr.orros da alma era a occasião tlim illima,pe1.1 rrrllnde desonlem, e con·
fnsão, om que on , e outros anrlavão. Os arflictos missionarias, tirando
for~as da me ma fr3queza. a estes ilnimllvào,úquelles eonfortavãn, e a
todos consolavã , discorrendo de uma para outrn partc,pelo convés do
navio, para que, nas ant cet1üor;ias d su lo, se lhes niio antecipasse
mais d pressa a morte, que ainda podião evitar pelo beneficio de alrruma
jangada,em que pude sem ahir á terril,quc nào mo trara ficar muitolonae
do nanfraO'Ío. Em tal estado estavi10 o' tri tes miseraveis,que até dos meio,
qlle podião servir para os salvar, os fazia esquecer a mesma desgra~.a.
Fatal desordem da natureza, em que tudo era horror dos sentidos, e um
continuo tormento das mesmas almas!
O governador, a quem o brios de soldado allgmenlavão as forças, e
iolluiào mais alentados espiritos,acostumado já a vêr o rosto da morte, enlre
os perigo da guerra, e o estrondo das bala, mandou forcejar, para que
a náo se encostasse mais á terra, em ordem a fazer menos periO'oso
o naufraO'io, que via já em termos de inevitavel; porém forào baldadas
todas as diliO'encias, por ter neste tempo assentado a quilha no estado da
sna ultima fIlina, faltando-lhe a agoa para smgir, aonde lhe solJejava a
terra para se perder. Aqui foi aonde os mais valentes desmaiór50,porqne,
quanto mais distantes, mais longe ftcavão do soccorTO ; e parecia evidente, que a mnita distancia em mares tão grossos, tão graode perigo
ameaçava a niÍo, como 11 lancha, e esquife, que aos mais privilegiados,
mISSiona rio da ordem de S. Domingos, e de S. Franci co, Fr. João de MoraJes, FI'.
AUlonio dc Santa Maria, rI'. Domingos uvarrese, e FI'. Victorio Ri . o.
Da' Felippinas, dous Arcebispos: o de ~Ianillia, D. Franci co Guerrero, e D. Felippe
Pardo, !l quem pers~gllirão os me. mos Padr s mortalmentc; subomarlo por elle 09
governadores para est' rim, pelo quc ao depois os castigou el-rei catholico.
Da America Septenlrional imitou aos me mo prelado. outro de graulle me!'ecimento,O. João Palafox, queixando-se dclles ao. reis e ponlifices.
Da Meridional, forão lamuem expressadas semellJanle:s magoas, por D. Bernardino
de Gardcnas,Bispo da Assllmpção em Paruguay.
Do Pcrú, por D. Bernardino de Almallsa, AI'cebispo de Santa Fé, s~ fizerão seme·
IJmntes I'eprc entações,
Das extremidades do Oriente. e ele FI'ança, pelos Bispo~, e Viga rios apostol,icos Francezcs,mandados para a conversão de infieis; (' emfim,de loclo o IDundo,que e o que se
pMe ver ua pra Uca moral dos Jesuitas, torno 80 ,illli tulado De callwmia s-ive intntclio
processus callmmiw inta Jes'uitas ipsorum que adversarios in 71lUtel'ia caLU'lnfliw.
Dir-se-hll, quc homen' de tantas letras, I: \'irtlldes, con -lilUidos em tantas dignidades, rdllárfto á verdade em todas estas representaçõ<,. ? l)oi assim o dis,érão os cus
mesmos santos, e preposílos .~('raes, e foi o primeiro ,Francisco de Borja. E como
podiamo_ nós,nem o nosso governador Alexandre de Sousa Freire, eUllO tão zelo o rio
serviço de IJ '0. , e de V()'sa i"lIageslade, naqneJle Estado do Maranhão,cscapar di: nos
iuutili.ilrmos \lO comedimenlo dos Hel's. Padres Jesuitas?
E haverá algnem, qne deixe de reconheccr a oppo,ição. com ql1e "Í\'C a Companhia
a eSlcs preceitos, e declaraçõcs, lançan o os olho~ por Iodas as cõrles elo mundo, lia
asslst~nciil,qn~ fazem aos rei., eao principe, nos tril)llnaes. aos ministro e ramilias
da maior dislincção, frequenlando obsequio, aellllando rotos, pretendcndo intruducçõe , e não sabemus se cOllseguilllto illjusliçus 'I

qllân'rl0 rllllito,s6 poderiiio servir de tumba,para os lal1~nr mais depressa na
seplllturlI de, lHlS a{-{l.as,
,Ailldil assim, 'l1tre a'confusões do maior Sllsto,tcve O govrrnildor ar.r.orclo
pal'êl 1Il1lndar disparar n\<r\Jmas re~i\S, com Cju",d(lndu ig-l1acs evidrntcs
do l1erigó, desperm5se a a!"'11I11 do mais vil.iuilns, pura lile acudirem 'om
o mais (lromplo 50(;COrro. F: na vUI'dadc I ;10 se engilllou no úiseur o, pelo
ter assim já decretado a abill provid'l l;itl do A!lisslIno, empre benigno na
occasiiio úo maior úesillllpuro; dispondo ilS ClJllSilS de urt, que a esle
tempo se achasse nnquelles mares capilão Peúro da Co la Fllvel1a, om
duas canôas arandes da sua feitoria de peixe, ((U' vendo a não á bllllda,
o panno arreado, e as bocas dos eanbõe grilànllo, inferio logo, eriio louos
sionaes de l1aufru"'io,dêlntlo ordem aos Indios, que coni o remos em punho
forceja -em O CJUé pllllcs em para tornar o uavio, que ao tempo da U:l
chegada eslava jâ pOL' muilas parles aberto com os rcpetiJos golpe, qne
tiuba d/ldo na reslinga,
Foi e, te soccorro lambem I' CCbi(10, ornó rlesrjarl ,aáradecendo o O'Gverna 101' Com [l"'rado,e cortezia a diligencia du "pitão Favella; e porque
o tempo dava pressa an embarque; lTllllldou logo pns, ilr para os callOa, a
res oas mais II p ce5silauas, OlHO erão /lS mulilcrcs,e Cl'iaI1~as; uou religioso' dn ClIrlOo, com seu commis Mio, e alaulna outras, que mllndou i'epartir pela lo ncba,e esciller1cam orurn1 de il'énl sl.mprc 011 e:ilcil'u das
mcstrtas canOas; e que, laL1~ada a gente em terra, vallassem com a brcviuiJllo
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Enganar-se-hiío, tantos varões apo tolico~, lI~m os qlle com 'lies rX[leril1lenl~O, já
tolcrados os dalllno~, qll(' prC"ião CI\lirlcnlcs? Todcl o 1I1\lndo por IlIila~re t III ,'scapado. se é '111" .i,i IlIdo lião chora, clIlre os vorazes dClIles, 1;01ll '1l1e u leIO JlI io lra~a
do a implacavrl sede j~slliljc<\,
Amlllso d,~ aq.:as. lia relíll;iío; '1nc fez nos rpis, e princip 's lla~ c~lratngemns dcslcs
I'digioso~, diz: qne um chamado Lalllorlllano, da CIJllIpallhiill confl'ssor do ilJlper;ldur
Fcrnando 1[, f'z '0111 ellr.; \l1I1! lil'l\;sC as rendas aus réliJ'il)'II'i dI' H. !'cnto, Fradl!s,
\: Frcil'as IJI'rnat'das, p a Olllros com nlos, e scmiJlilrio , pal'il conf'ri-lus lodas á Companhia; e qlle clirião lodo' rldla ?
Ikl'lIilrdu de C"lrdella~, Bi;po til: I ara~lIay, rez 11m mrmoriül n el-rei calholico, rOl
!lG dI, 011111111'0 de 1.G32, no qllAI disse C) III' o' la'~s padl'l" qUl'riã" ler escol.ls,
para que. faltalldo naqllella provillda sacI'rrioLCs itlolleo~, para dOlllrinal'l~m ilS almas,
-cllcs só' se arro:;nssselll a si Cslc! l:lIidado: iJt'ln o juslifira ii alllhi<:~o COIll qlle em tudt)
n IlIUlltlll '111l~1'I~1l1 sn unicos direclores das COllscicncias. oppolldo-se (illIlas vrzes á~
hlllla,~ POlllifldas. pelo Para lnooécncio XI, no allll" de 1.ü '0, Il1rllldoll rl'lirar tia Chiuil
ljllalro mi. siOllal ios dil Compallhia, a sahl'r: o I~adre ~Iallucl J'\:rl'l:ira, Domingos
TacilO I Joseph de CUrdt'llas, • Barlhulollll'u da Cosia,
NUI'arl'all', IulJ'l. 2", nag. .!t52. na 1'I:la.;511, que fct dos slIcressos, que hoove
na Chilla, no anilo de 1649, alé (I de 1662; COllla que o Padre ~larlillho de T,oyola,vcl'dild -iro lIlis.-io II a rio aposwlico, lendo rcdllzido nluilO infi 'is ÍJ nnssa salllM lé calholical
com O l'xcmplo da, ua ilsperis, illla, e pCllill:ll!C vida, o criluináriio os Padres, com o
govel'llildor, por spia de l'l-rei 'illholio:o; para o lallçarem feira com esle prclcxlo;
~ no ,lnlHl d~ H!L2 fizérão o mesmo ii duus religioSI)S de ... llolllillgO~1 Frei JOãO 1I1aior,
II Frei l:larlhuloml'lI lanillS, lJJ'l<giluorcs na missao Ue ~lac,io, como diz o rercrido
Nal'arl'l~le, pali, LJHl.
',NI:~II! rnr'SIIIO 0111101', pilg. !lU; se Vê, Íll1e II PlIdrr Frd Anlonio_ de Santa laria,
lnlsslOuanu da ordclII do lJUSSO Padre S. Fl'illlciscoj fõril dc pés, (~ muos mancalaúo elll
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qne o apcrto,e r.aso rcql\criüo; porqne lot1o o sen cm 1cnho era sah't1t' a
gr.nlc cllm li rcpcli.;iio do lran.;rlOrle Eoi a ordem p,x('clllacla enIO pro01plie{;io, e valor: mas cOlno os m:lres erão gro SOS, pol05 relltos serem rijos, O
rnai::. rtue gr:IIlJc a mares'a, mio podendo romper lima das l';anôns o emhall', da, olluas arribou á lerra,e só pôde chegar a bordo a seall ntla,com a
IoIlIl'IIa,o c3caler,rompendo dimculda'les a monte ,rOl'que mOllles pareci;io
n~ olldas, que -obre o mar fu 'ioso se lfwantaviio, COIlV:ÚOll logo I edro de
AII)IIqu;:lrqllc,i1O Padre 'up rim Luil FiO'ueira,paril que l:010 os r 'lj'J'illsos
da sua obedi 'nl:ia se embarcassem na lallcha, lemurado tnlrez do recom·
m nduções de ai-rei sobre aqnella g:oriosa mis ão: porém fervoro:o
"urJo, aconselhando-se só com os rectos ditames da sua aruente caridade,
niio,jII IO',1ndo mais preciosa a sua vida,que a de seusa Uictos companheiros,
cuj'l~ almas h3vião precisamente expel'imenlar o me-mo desamparo dos
corpo, avisou a seus ubdltos, que O' que se quizes, em embarcar, o file '.
sem,pois elte não obriO'úva a naohum a seguir oulra re ras, que as do
seu lJ'pirilo. Só tres acceitárão o embarque, ou porque derão ouvidos Ó
WI rI' quew, ou porque Deo o re ervava para diversos fill'. Fqr~o eslr.s
o P:'dre Francisco Pires, e os Irmãos estudanles AnLOn:o de Carvalho, e
Nicld;'lo Teixeira.
i d:ntraclo, obre edificado, se embarcou o governador com toda a sua
familiil. pl'Omellendo a todos a volla dos pequenos vasos com a brevidade
possil'el, e na vel'uaue o zelo, e piedade do Sr, Albuquerque, erào tão co·

°

Nilnl;im, pelo Padre \1anOt'l Dias, prol'incial da Companllia, quP assim o fez prislo\Il'iro ('111 ullIa casa de call1Jlo. pOl' 111(' impedir 8 prégaçun evallg"lic:a. cnnslrangendu-o
a dpixar a missuo, por ,1I1I1I11a ilI'al' 7.a, e ambiçÃo de l'I'1l1l'zas, illdigna de 11111 \'arõo
ilp()~Il)lico; l:onrorm ilO qlle diz '1'ullio, liv. i O olllc. niltil est teun angusti animi,

tantlfltU parv?', qttum amare ]Jecttlliam.
E I! 'ollsa nU'il. que por l1lillS. que Icollão, nunca s ~illi:r.lzem, ,!'ndo os maiol'!'ll
1I0n1l'lI: de net-:0cio. que lt'1ll o IllUIIUO, e com especialidadt' nas llIis~ÔI'S, 1'111 '1"e pn'r'~rcm ,crnpre :10 belll espil'{ltlill das ulmas. a cOIlI'eniencia das SUilS 1ll':,:OCJ<1 't!",~ 11'1Il1'Oral'S, "slalldo-Ille nuo só prohibitlils por ti-rei nosso s '111101', "(lIIlO s,~ 1IIl)~lra lia p. iIllt'iril pilrle desle memo/'illl, oms lambem p 'los 'UUlIl10S l'uuLilkes,d '1Ia i>\:0 d' petl:ado
1I10J'lill. e COIU ceu~ur~s, como adinule se \'eril,
'a dis crIação do Dispo II, Francbco dr. Pallt, 11m dos vig~lrio, aposlolil:os. ,I' pp I'·
RUlIla: alt soeieta JUS'I' Tel(qiost:& liciat insiclii6 negociaf'i? (' SI;' I'l solve jll'lilllI'l;atil'iI parll',debaixo de p~ccado morlal: oque sc confirma com iluu\lil de rbuuo VLU,uo
IUIIIO UI' loG90, elll eml>ar~o dos pr leXlOs de upcessidade. lIlH' os P ,dl'l'S il!ll'gill·~O.

ltirlllibu hl'jusmodi eis ltltllo moelo sltrrra,gari posse 1Jcl debcre decel'ltimus
et rludlLral/11ts.

j;,CCltS

EII1 ullla carW, escriptil a ,fnllocellcio X,pxclama Pall1rox. !' nós n~oril razemos o IUI'Smo COIII t~lle n"sl~ lUemori;a1, diz 'udo: Que reli~iâo lia como li d,1 Coulpanhia, qlll' d \
diuhl'iro ii ~ill"HJ, <lll f('lIha em suas Ci,sas, illf,lI1d"l,{a~, al;()uaU'~S, (~ ou Iras illlplll'as

ol1idlla, 'I

QILW nl(qio, baatissimaJ PllteT in Eecles'ire lJei letrmi'll/ll ea:enuit ct ia
wis pTOpl'ÜS llomibtlS muscella. et «lias i1np'lJ,l'úshlttls o{ficinu,ô illl)1'opalttlo /tabltit,

U' Padres, como diz ii meslUa carla do rcfprirlo l'alarox, pOI' !'sla razão n~o ):ro7.iio
d,' pl'il'ill'~iO'i l'cclcsinslico, enl'oll' /l(lo-se ('III ul'gocios :pculill'l's ; o '1'11' SI' aSSl'nlll1l
elll Ioda a Uespilu1la manir"slaudo-se CID a,'lo, publicos,corno está rll'c1i1rad" 1111 Pratica
Alural JuslLitica (Tom, 1", pil~.171. e 1.\15), aoude se I':, que furão fl~ !'iJUres obri,
~9
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Hheci(los. qne tnoo, e mai ,se po,lia esperar da sua gr.nerosida1le; porém
qlliz a dçsgraça, que na volta, qne fi ZC l'ilo, alJena. puderão ele longe er
"e:;tl~ulllnha5 da submersiio da náll, retiranúo,se assíls mnO'oaJos pela falil"
lidade ela desgrat:a. Jú a este tempo tinlJijo os de graçiluos navegaules
l'orllliluo uma taljangatla, feila á pressa, u tão poueu sw'ura,ljue com igual
l)erigo se eutregánio a dia cento e viule pesson ; e sohre 11111 peda~o da
t:ouert'l se lill1liárão oilo com o Puure Peúro de Figueiredo, e o IrtlJão
. ManDei da Rochtl, que os não quizerão desamparar em tão depLoravel
(;ontliclo; sele dias, e noiles, uoiúrào sobre as oudas eles miseraveis
naufragas eulregues á discrição dos mares, e arbítrio dos ventos, alé
q ue, mortos lodos de fome, e de frio, vierão finalmente II acabar, servindo-lhes as me mllS aO'uas de sepulcro, aonde a grande caridade dos
UOI1S Jesuitas foi a 'melhor penoa, que lhe escreveu o epitapbio. A jangaua, como era maior se enc05tou Ú I rra sobre a Ilha crranJe de Joannes,
cm cujas praias os lançOU,l<lO fracos já, e tão vivamente maltratado, que
bem moslravão serem despojos vomitado das mesmas ondas. Não tardúrão
os Indios Aroães, Gentio o mais barbara, e carniceiro daquella costa,
mais des1.lumano agora, que o mesmo mar, de quem os recebêrão. Alearárã o-se summamenlc com ii presa,e os conu uzil'ào, como melhor puuerão,
para as suas povoa~üe , por onde os rer8rtírão, não para os confortarem,
c agazalbal'em, mas sim para lhe darem sepultura em seus venlre como
malJjal' ao seu appetite de maior regalo. O~ prímeiros,que sacrificárão á
I

gados a restiluir a Ilmas religio as de Santa Ursula, e a um ca\'allh'iro,grandes som mas
uc 'liuheiru,lIl11~ lhe havião roubado.
O nwsmo 1>,oIafox, em uulra l:al'la ao sobredilo pltllllf/cp, com ii data de 25 de ~Iaio
dp. Hiit7, alUrma, e nós l:OlI1 elle, que tl~m ch 'gado a talllu a ambição, e f:ldig-iI dos
J.'sllilas, \ln,: são senhures lJuasi d~ IOdas as riqUl'zas do Brasil, uo que se fUI/dou a
oulla de Urbano Vl1I,uo aUIlU dl~ 1626, para revogar·lhe a isempção, que liuhãu de
)lagill" rlizinws; ua qual parccl~ se fundou lilmbem Vussa Ma:.:eslaue, para ard,'nar ao
;,;u\l,,,'nadur,que fui ual/uelle Estado Cllrislul'ãlJ d,l Cusla Freire,os mandasse notificar,
)Hlra IlI'os pa:.:arem com as cOJlllllinacões,que licão referidas neste memorial; OS qna':8
dizimus Ihc uãu pag'\I'ão, ne,n aiuda ·pagão. nrID pagarúõ emquaulo Vossa ~'Iageslaue
as,im o perlllillir; c ,õ falia aos l'adro!s da Companhia illlrouuzir-se ua' mina., qne é
o \IlIcj<i inh'nliír;il) no tempo elO c/ue as gUVCl'IllJII o conde UP. I\ssnmar, e não sahemos
se 110 (il,tOais al:;lIm anlecessor SI:U, prel,:u(l'~lldo a ltIeSllla diligcnda, com o goverlla.~ur dellas O. LOllrcuço de Almeida, de qu~ com a capaduade,!le que é dOlado,soube
l"'ra-Ias.
1'\:1 liisloria dp. n. Pelippe l'ardo, Arcehispo de . lanilha,nas (i'i1ipflina9,como consla
do tom. 5" da Pra!ica 1\loral dos J,'snilas, se vé,qne além dos suborllos ~erues, que
todos fazem, se não r.xdllem os "ice-reis flara SI: lllilisal'l~m l:ontra a fazeml,1 real; intrutlllziIlÚO'SI~ lamb"1f\ lias her;lnças. como fj;~'l'<io na li,lh;a, com Dumilll;-lS t\lIhnso
Scrtãu: <le CJIIC Sl~ sl'~nio dl'ixal"l~1I1 as suas filzl'lIúas uc gado cte pagar como as dos mai
,'assallos tiS t1llllaliI"O~, qne u ~O\'crn'ldo)l' Alexandre dl~ Snusa l"rcirc repal'lio por
10da, as faZI'I1(lilS de :;ildo <la'lllcllcs scrll],:s du Píauhv, prelexlandu-se os laes Padres,
)lar:l dcix<lII'm d,~ eh I'a;;ar <lil([lll'llas, com a occnfl'H~iio de administradorcs ICslall1'lltarios, \11/1': é l) 'III" n;;o '1l1í7.erií,) nJanifeslar ao subrcdilO Arcebispu CUI casosscl1IellJaI~
les, l)lJrit:alllll)'\l~ com 'l'IISllras.
l\a Capilallia do l;riin-p,.r:í,gslarlo do ~J1I"al1hão, p~rsl1auirão a um l1Ioradol' Franciscu llotlri;,;ucs,uc a:cllllha o VilJão, l;l'illlde Iill'l'ill[or de farinhas, que para s<: livrai'
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gula no~ ~nl1s bnnrl'lCleS foi o lJem,e rcnrravcl Pallrc Llliz Fignrirll, (' ~('IIS
rompanheiros, rintl.) lOI\OS a morrer rrloriosamt'llle,feilos vi''lilllns da . ua
mp,. ma raritla,le. As iro veio a aCilb:lr esle nm:\Il1e pni, e ronfllndadnr
dcsla mi5s~ll. digno sem duvida de immortal alori::t pelo milito 'llle nelln
trabalholl elll bl'm dos almas, assim ele Portuanezes, ramo Ior1ios, r"r
cuja sal\'a~~o, C em cujas miios sacrificou vl'lnlllrosamrnfe a virl:.l rom o
valoro:o csC(uadrJo elo companheiros ens dilosos sllhdilos, merer;l'doril
por cerlo de maior duril~ão, e de melhor forluna; porém ii me. ma Pr{l\·jc1enciil Divinfl.qllc lhe apressou um fim l~() lastimoso II Te. pp.ilo do mllndo,
devemns sujeitar I'rnl'lInrlflmenle nossos jllizos: porque Imnhrm o Ilrande
Xavit'r. morrcn ao desamraro em Oulra ilha, nJo obslllnle Ipr já torarlo ns
porias da eh ina, pelils CJ 1I11es qlleri I melter a luz do eVllngelho cíqllclles Chins,
e s~us fins I'ozl'm rlilo. os aos homens, e áquel1es, que (l,:,la maior gloria
de Oeos diio um fim tiio feliz, ás' proprias vicills.
Oeste rrTvorosos missionnrios, que lihernlmenle ofIererêriio as "idas
pelll 5nlwl~iio di! nlmn, diremos o qne achomos esrriplo. que é o mnís. o
que se p{llle ostcndrr a nossn pp.nna. Demo rrinripio pelo enllmoro o pni
c SlIp -rior. Foi o vellCfllvel Parlre Llliz l?igucirll, nlllura\ (Ie Almor!owlr.
Ilrcebi pnr!II'Je EI'o'r":l. Arrebatado do grande nesejo,qll tinha de salvar ilS
almn , pedio ii Compnnhia. nonde foi aceeito 110 col\e~ío de El'ora 1111
nnno de 1592. Arauado. " (' ludo. e ordenado ele arrrdoln. se pas 011
para a gloriosa prol'incia do Brasil em uma missiio, que pnrliu no 1Inno
d~s linl~s, fllll' lhe pllnhão os ~overnaclorcs p~r~ o r('ill sl'rçiço, Ihr. lizl'ssl' llo~ .. ãll ria
grilndl' faz('nd~ flllp pO~~l1ia no sitio de Ybirê,o qllf' com ('IT,-ito III r. f,'z ~m l('slalllcnlfl:
e n1t'Il('IJ(lo-SI~ di: po~~e, se 1('l11hroll o senhorio t1il c10ns frlhfls nlllllr,les sl'ns hCl"(h'iros
Ilecp.ss~,·il)s, e mais br-.1I1 adv('rlil1o rel'ogol1 ~ doação r.111 sl'~lI11do 1"slan1\'.nlo: c 1a"~
COIIS~S lhe li7.l'l·iio, qne ppnknl10 o jnizo,o ml'llêrão no rol\l'gio. onlle morrell. I' snmirão o sl'J.:llnclo leslal1lpnlo; e os ii1hos do fal\ecido os casárãu com cscravos das fa7"I1das 110 r.ol\l'gio, p~ra onde os lranspol'lárão.
'o Thcalro Jcsuitico,p~g. 66,se conl~ qlle I~nçillão fóra a 11m p~nre.por Pl1lh~r~çõlr
em lIIadrid a IIl11a scnhora rica deshl'rrJar a s"n~ llCIOS, para rl"ixar o qllC linha ii
Companhia: mas sc I~sla é a politica dcduzida do~ avisfls se':rPlos. com qlle (lS Padl'l's
se glll erllãfl,CIIml\ se vê da cópia 11t'lIes; e r.om m~is espl'cialidarle no cap. 'lO ~ i" e 2:
no Iilulo rle I'i~f)I' parli(:ular lia disciplina cxplicada na Compauhia, qllt'. lI1ullO, que
assim o fizessem, e ainda o l'onlinupnl.
Na pratica do lI1esmo ThcalroJc.mitico consta tamhr.lll, pag.250.'llleno anilO rir 1663
011 i6116 furão lançadlls fóra da Ilha dp. Malla, p'lrqlle em IUlla I:"rallrle fume de pão
o 'cnháriio nos SI'\Ieiros toelo o qlle linhão, lirando p,'las ruas rSIlI..0la', para ~ssil1l s.~
tin~irem pobrl's rir. sU~lI'lll0, e urpois, qnando fossp. m~illr a con'Hullaçiio ela fOlllil
,'pncIPrclll S~II pilo. pr>r 'maior preço; psle finginll'nlo, é o qtH' Ihl' orcil'lIa aSila insII'lH:çi"to.llll lU onita Scc"cta no cap. 9°, § l",c l. 9 de lIIodo a ilug.mcnlar a' rl'ndas UOS
co!I"t(ios.
O "Padre lorpj Joiio Ilr. Ilibas. mestre d~ ort!('m dos pnlgadorps. 'llle é o ~lIll)r no
Theatru.lc ·"iUro pago 233,1:011 la .que lhe dissera rm Granada o Parire 1"1'. Diugu (~lIlarlo.
cdellro' mis,iullari'l da 111\:'111.1 ol'lll'm.lla Chinil, fõr~ iii I a amhicilo elos P.ldl'l" lia p scadil ele Ulllas p'rolas, IlHe ,e ach.I\·i10 pelos lIal11raes da lI'na, ('111 11IlIa la!!(}iI. qlle
hllllalHlo-a por foro;a li<: armas, para serem l'lIcs sós os '1111: se u:ilisasscUl dl'lIi1s. '1111',
chegando au prelado Lla1luclla dioccs e a uoticia lias queixas de laUla ilUlhh;ãv, aUlal-
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de 1602, rolos merilos dll vir (udr, foi)l( n;rar10 rompn11ril n 110 ven rovel
Padl't) Frlln('i co Pinto, que' tnl'reLc'nJl'llllo aml o 101' lerra li mi -lio 111
l\lfiI'ilnhóio.l'oi morlo além da serro da Ihillpilbn,clll 01, equio dil fé.pl'IIIS
Tapu)'Ols Tncllrijús, f'scapand o (:Jllào o nos 'o Ll'róe, pRra vir IlNom a múl'l rI'
Oln s(I(;riucio de caridade. E CD po dos barbaros, 5e voltou para Pernambuco, aonde, nilo obslllole (IS llifficuldatIes tia mi ~iio, que por trabidhusa
prClOll(lia,al('an~ou
ir pa:a ella nu colOpanhia du capiliíu-fIlúr Antonio
Muni? BIll'l'eiros, 1l0meaJo peJo "'o\'e1'1 ador, e cllpilii(l-gcncral do Brasil,
parti Ibe 1\- islir no ~Iill'anhã{) nm o eu onselho, pelo orande couceilll)
que razia tio Uil expel'iencia, lelra , e virtude. Parlio pllriJ a mi silo, lendo
/lI;ubarJll ue SOl' reitor de Pernumbuco, dú:xunclo olH.!aues du uavitlade dI)
seu goV(:rllO, e tão ViVll nos ulJditos II dor, como nll secula'ro II pen"l de
llorderem UIO tão bem, e perfeilo religioso. alia trabalhou com nqlo\'!:'l
frl1cto,pM e pllÇO de vinte anno', penetrando sertões, lllmvo' anJo finto,
indilgallrlo ul'enho • e nUVl.'gaudo rios, ludú a fim de reduzir c COllverter
GUlllins II fé, vilssallos /10 rei, c almas ao céu. A elle se dove (\ primeira
flllldll~ii(l J!) collegiu do l\1urnnhão a milagres da sua aposlolica. e grandu
pohreza, e a esforços da suo admiravel c0nstancia. A olle se devo lalllh~1l\
o n utlJOrlo, e gül'erno e pirillJ,al das n05:115 uldól\s. Lamdo do fogu da
fillll ardento caridade, pass.ou ao Porá, inl'ormado <.lo inllumcl'avol rrenlili mil, que bebia do famoso I\io das Amilzonlls,iJ()lIde finalmente entrou
por um do seus bl'aços, chamado o !tio X.ingú. Nelle,sem mais "ljuJa. quo
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diçoilra a mI' ma Ja[;õa, par3 quI' elllquanlo os l'adr('s n.l0 sahis~pm da ilha, I'm rJ"e
..!Ia I'slava, não tornasse a daI' as lal s perolas, c qllP. illt:Olllillt'nLc se M,::... ,',ra. I' lIiío
1.1I11id·ãu a nlilllifeslOr-s(', s('llão depois que os ['a I'es lUruilrão para Coa,uc onue LlIJhão
,illdo eoll1 o preLexto rle prégar o el·angelho.
No ,lapão, pOl' ambicio os, perdêrão a dou rci.<, al11bo calholicos, O rll' Ormuz, P o
d" Mima, que é o que cousLa do sobredilO livro.pag. :.l11; 'da rtlpl"~f'nllção, ri II': os
clirblãos das mesma cidaurs, e Iu[;~res, fizerão ao pnn'ifice, pcla cUl1grcl:;at;ãud propa>:.III,la rt1il~ ao sllprl\lno conselho de ludia ,r,m \ladrirl.
EJIl CarLilW'l1il,das mcsmas Jlldias, COllsta dnlliLU tino, flólg. 383. semalld;.lr~n qlleinJal' aos I'adrf's se: en~a clllbarcaçõl's, em que alréll"ssal'ão raZl'lHla com lal 'X..... 50,
flllc pl'l'.iHllicavão ao bem COl1lllllllll: e lia I1II'srua Callal>('lla,pcdilldo a I-l"'i I'alliutico
11111.\ Ill;Õa. qne lhe .cpre:enlilrão ~el' ele nenliullI I'alllr, sabenuo drpo> IIll'SUJo rl'i
II 'olllrarin, li que a diLa laf:Oa r(,lIdia alll1u qlnwnLe cem mil pal\lCas, lh'ü IOl'lliira ii
lil'i1r,':ulllo cuusla d,) meslllo livro,pnf(, 3R5.
Ilt'pnl\úriio-sc li\1l1O lia ambição os dilos radrl's, qnc se oppllzerão aos lI'spos, que
AIcoXilutlre VII, no pl'indpio do S~ll pOlllilicado, Olilllduu,tlJlllO \'i~arios aposlolir:ns IIiI!"il
ii Chilla, Cochim, e Tunquim, porljlll~ o Papa nl'lit'nul'a, que lodos us luissionarios lhe
ob,'dl'I;("S III, qnercndo os J·'"dres s6 1.:1' b domillifllJilS 11Iissej('S; e pódr lauto li \'aidada
c ambição dos Padres, C1"e a dous desLr's J3ispus SitiliaulIs, srm cnlbargu d,' LI'I'Clll dOlls
il'lllJos na COlupalllJia, pcrsl'gllil'Bo le 11I0110, IlIu' (JS publiciírolJ por cxcummllll~lldos,
illlrllsos. 11l~J'cl:;"s, I'xpluradorcs, I' .iansenisLas, c Ii'villllilrão COIIII'~ ,,111'~ Ulll scisma,
lalll;ando-Ihe. COIll dl~spre7.0, aos pê, o, hl't~\cS pO/Jlili~jos, qne aprCSClllúl'llOi c I)roce(I!"r.io CUIII lal escalld,t1f1. e SUbl'riHl, (pI!' o Pilpa Clrlll'~IlLc X os (I.'darOIl rXI'f1mlllullg,tdos "III 10 de [)ezcmbl'o dI' 1G7:3, 1'01110 l"/'I\I'I(I('s ii Sé l\po,loliea; . il:Ullt:I'llcio X[
ohri;';IIlI ao 'eu !\cral a quc IIlalllla, SI' lof\'o I'CI:ullll:r para I1UUl~ a (1l1~II'O l'allll'~. e Ilflo
1III'IlaSSf' a cn\ ial' outros 1',11 a ,l(lfI"lIas missõcs s.'tIl ordcm sua; blo t:llllsl\\ da lJ1'utica
iVul'lLl J~suitica,loUl. :)",pal:;. 1l35, all 1l71. c tOUl, 7", [lug. ;)lIV, ad li;)!'.
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o especial allraclivo, e lmll1dllra do genio, Iunrlon lima p0(1ulosa aldêa de
barbaros, deixalldll-o jil I~duzidos li fé, e domeslieados ao IrtlClo ivil;
ao quaes (1crsllildio, e a cus êlllHHlos néonlos a necessidade,que linhão
de meslrrs, e fiais,que os en.ill!ISSCITJ,e defende. sem; que o deix[lssem ir
a Porlugal ti buscilr o remedio do seu de amparo, a que aOl1uirão saudosos;
purque e-lavão -O"U 1'0 da ua ,'alia.
Com pa os de t!irranlo alrave sou o Mflranhijo, e do Maranhiío a Portugal com os ollJns fixos na mai(\[' ~Ioria de lJeos, como [ilho ler'ilimo do
Palriarcha 19nacio, CheO'i11 do a Porlu"al, no lcmpo, em que a su.a desoraça o fazia ainda <remer del..HJixo do jugo de Ca [ella, bu cou a curle, que
era Madriu, e nolla ( al.Jrigo da mesma piedadc, e religião de FiJippe IV.
Su cedia-lIle muilas vezes passar no Jlilixus do paço, elllre a gente
mRis humilde, enlquanlo se IlJe não deu enlrada nos allos, na primeira audiencia a eu rei. que o recebeu om carinho, e clemencia
de monarcha Castelhano, cOllceclenrlo-lhe fllvoraveis despachos, ludo a
Leneficio do missionarias, e' chrislanda les da sua missilo. Posto já em
Lisbra, para o erubllrque, ildoecPlI gravemente, deixando a todos edificados da sua rara pacieociD, e humilulIde com que pedia, que, lhe permiltissem rlescançllr ilO mel.os seus ossos na sua amada missão, prevendo, quo
muito além da morle pussa sem os exce. sos cio eu amor para com elJa.
Convalescido da enferlUidllde, enlrou pelos collegios a atear tal fooo, que
come~árão logo a sal1ir dclles muitos abios, e fervorosos companheiros,
Contra UI11 Bispo d,' lndias dp. Para~naya, chamado D. Bernardino de Cardenas.
nmOlinárão quatro mil Inllios, para o lançarem fóra. d~sprczando as suas censul'as; que
é o que consla de 11111 memorial. qne o Padr' Frl'i João de Villalon, da ordem de ".
Francisco, provincial das provincias de Tucnlllan, Paragnaya, e Buenos-'\yres,escre\'eU
ii cl-rei catllolico. pa!;. 1". cap. 12.
l'io livro intilulado lle!LLrão dos S"rces$os,quP houve no negocio da paz ecclesia lica
no tempn de Clemente IX,pag.liI3, 1I15.li 16.até li21,se rclen'; Que em II pamin,cidadc
da A. ia "'enol'. mandando um Bispo da Franl;a, qne lorlas os sacerdotes do seu bispado
secnlares, e re~ulares mostrassem os brrve '. quI' liniJãn para confes-ar, com a com minar,ão de censnras,aprl's 'ntando-os os mais sacerdutes.só os padres da Companhia o não
cJuizerãu fazer; não sabemos se por entendcre/ll.qne têm mais privi/rgios que os outros.
Porém conforme a dircito re~. 88 juri' i/l li, não dere valer o pl'lvilrgiu, supposto,
9ue o lenha a quem usa /lIul d"lIe, opJ1ondo-se /10 que obra,a quem ill'o conccd 'u; c
prlo mesmo priuçipio é illlligno da grilça do príncipe, o qne uão u, a bem della; porque
se ii rrspeilo de Deo:, 'oufurllle o cap. 25 de S ~Ialheu , se n1io faz capaz de riquezas.o que as rstraga . em fruclo.. l'nufl r. la doutrina divina, e humana,corre ele plano,
que se devem lirar aO' Patil'l's o pririil'gios, di' qui usão tão mal, qne com elle 'e
Oppõem á nwsma igrl'ja, l' ~s rl'al'S ordl'/l5, como afiirma Palafox na carla, que escrevcu a luuocencio X, al'I. IiI, segurando (COIIIO eHes'dizclII,contra l) que se expedio em
lIoma a 16 de l\laio ele 16!18) (]u· alguns breres pnntilit:ios /Ião I~m vigor.
E a pl'illleira rilzão, q/le alleg50. para O pruI'arelll,/lO t('mpo de PaJa'''n:, era que o
tal brel'e, lião fóra approvado pelu 'onselho cle Judias, ao mesmo tcmpo, que para
eXI~Cular-sr precec\êr:Io decretos reacs. Eu' breve, que com cita 'ão das parles 'e
óllcaução cm lIoma no juizo cOlllradiClorio, senão mandão fazer preseutes ao COIlSCI1Il)
de ludias, senão as que I>crl 'ncem ao padroado.
A segunda razãu, t! POl'lluC lud" a illlpacicncia dos gOl'ernadore naquelle E tado
do Maranhão, é CXpuilU':nlarcw nos PadtCS I't~pclidas t,'ansglcssües das reacs ordens,
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que volunlarios o seguirão, imilnnr!o-o no zrl0, roro f"Jllr rlesrjnl'iío arudir
;lOS muito rarmlos. que pereeitlo ú fome, e pedindo piio, n~u linh50 quem
lb'opnrli se em pequeninos.
Triumphante de seus inirnictos n lihenlarle Porlllguczn, e rrSlituido íl
seu legitimo pOSsllidor o sceptro rle l'ortngnl ,sollbe o ;;CIl fl'l'I'M cnlrllnhar- II
tnnln no real animo do feliei. imo libertador da l'éllrla.f"Jlle a\rnncou c1c1le
qnanto prelcnrlia com credilo do iJngmenlo dll fé, rio zelo elo vn sallo,e dil
christandade do soberano,q.ue mnilo ÍI cnSl!l tln sua rE'al fozclI(la qlliz,fjuO
os primeiros passos rIo seu reinndo fI) em rlado cm oh, cquio da GOl1l'er·
siio do ."'cnlili mo, Com qualorze aposlolicos mi;;, ionario- partio par,1 o
Maranhiio, vindo pnrullimo a nallfragnr na COSlado Pllril,.lIé ser com nmaior
parle dos cOlllpnnheirus morto, e comido rela 1>arbariJaJe dós 'l'apI1)'as
Aroãcs.
O Padre Simiio Florim,Porluctuez de nação, r.nlre as mai virludes, em
qne floreceu, moslrou sempre um singular talclllo parI! converler almas,
trazendo·n no cnmiubo dn \'(~rdadeira pcnilcncia,e era lào vnlenle a cmcncia do seu zelo,que tendo dclla ('nbéll onlll'cimento o Parire Luiz Figueira,
lhe melleu nilS m50s uma occa5i.io, que ~Ó Oou do seu cuidado. Ilill'ia
ncsla mesma n60, cm que iiio lotlns embilrrado~, cerlo Il)nnr.ebo,prc umi·
fio de s'11r1ar! • e de uma vidn lãn eslragildil. qne pas aViio já sele anilas.
qne se nào confes ava; com um ll\l il!Jnrrecimr.nln ús ansa de devo~ão.
que Dem praticas,nem doulrina dos Példrcsqueria ouvir;e sendo obrigado

ql1elJr~ntando-as em ludo qnanto sr oppõe ii sn~ utilil\allr. p~ rliCIII~r: ~ml manrlo, fJlle
têm oulras contra as qlle se lhe inlimiio, lião apresr.lltalldo IInllc~ a oulras; como
llnccedeu em dous casos, que teve com elles o lloorcdilO governadur Alexaudrc de
Sousa Frei re.
O primeiro sobre ii co~cçilo, que qllizrriio Cner aos llldios da n~çiio Tupinambás,
para que por forç<l os fossl'lll servil' a elks dilos l'arlrt's,em uIHa sua fazl'nda particnlar,
onde os traClal'Uo C0l110 ca~'lil'os, SI'Ill alai nal;iiu o ser nun<:<I dl'sdr. o dl'sl'obrimento
c1aquelle Estado, segurando,que pal'il sr. sr'rvir m dclh'~,CllIllO pruprio s, tinhão Ol"llrllS
(Ie Vossa ~'a~l~slade, lJue nlllll',a apn'sentôírã·', POI' mais qne Ih'as prllio o govt'rnarlol';
da qual \'iolcncia se qneix(u'iin a Vossa I\la!(elllacle os llIeSmllS Indios, pelo consl'lilO
llltl'amarino,COIll lima juslifir~çiio jnrlil'ial, dc qllc IlJe nil J rl'snltou mais «emon, lração,
qUI' n fJuc se aponla neste memorial (1).
O segundo caso foi sobre o examl~, que Vo~sa ~Ia~cslarlc l11alHlou fazer ,pelo mpsmO
governador Alexandre de Sousa, sohrc as cl"spczas da fa7.f'nUn 1'l';t1, IIU~ f) 'Paclre superior rias missries. r. vic~'lH'ovincial da C,,:npanhill, naqnel\e Estaclo, tiuha feito com os
res:;alps dos Indios dos serl<ies; e I'Ill oulras ns:;jstelldas de se baixarem flldios dos
mesmos sr.rtii 'S, para as ald \IS del\fJs rlitOs P,ldl'l's. P <las oulras 1'I'li;.:iücs : p qnl',rendo
fa~er OdilO exame em junta dr. mi.,sões,.:nTllO Vossa ~la;:<~'lade Ihr. IHdcnilra, re.spondeu o "ice-provindal, que ~l1lão I~ra o P,lllre JOS(: Lopes, linha ol'(h~m paiticular .'m
seu poder, qne o eximia de dar l'sla COula; e pM mais que ('I dilo 1;f)I'~t'I1aclor lhe pedio
a urdem, para a Icr,lInn·ca Ih'a quiz manifestar; I: dando d\~ turlo isto conta ao consl'lho ultl'alllilriuo, este Ih'a ordenou, qur. obrasse O lIm~ s,'mprl' fül'a e~Il'lo, I'm lhe
11"l'l<lrar o morlo, porque hal'Ía proceder \:oulra a conlnmacia clu lill Padre, un d'JS
scus SlICtCSsorcll, que foi o lJleSmO, lJuc fican:1lI COIIIO queriãll, c clltal'iio 110 allllO de
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é o encarecido zclo com que o Pndres e inclIlcüo LI lrcn ores das liberdades d
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como chri Ião II buscar o remedio (la alma; não s6 O não fazia, mas che~ll
va ao extremo Ul1 fU"lr, COIOO freneli 'o, do mesmú medico, que Ibe bavia
cllrar li lepra, e livrar do eOlllagin ua eulpa. Teve élviso deste desCllnparo
o Padre Fi"ueiru , e eUl1lllauet:idu desta ovelba des"arrarla ,êI de eiou ganhar
para Cbristo ; e eomo abia da uuslreza do Padre Florim,para eurar ,emelhanle enfermidade, lhe ret:omnlfJtltJou PU48sse o. oluos nesta prec.iosa,e
já perdida margarida,para lucrar a qual,ela bom empenbàsse agora todos
os seus talentos. Niío se descuidou o súlieito, e evangelico mercador, e
travando logo pratica com este obstinado, o foi catla vez mais abrandando t
já com aloum refresco, que Ibe oITerecia, já com a doçura das palavras,e
docilidade do tracto, até que vendo-o uma vez mais engolfado na pratica,
lhe foi llponlanuo tal bateria de razões, com que lbe afeiou a culpole o miseravel eslado da alma, que eslava a piqne de co!lü no inferno, se logo e
não aproveilasse la occasiiío, que a Divina mlsericordia Ibe oITerecia, que
cabinda em si o já venturoso maocebo, e rendeu humilde ao industrioso,
e apostolico espirito do Pildre Simão [rJorim, fazendo com elle entre muilas
lagrimas UrRa confis ão geral, e dalldu,já arrependido, uma cabal atisfação
a quem ti 11 ha cscilnualisado com a rniÍ vida.
O Padre Frant:Ísco do Bego,fui homem de conhecida virtude, e admiral'el fervor. Entrou naCompanlJia no uia da Conversão de S, Paulo,a quem
se obrigou a ilOitur na prérri.lção,e cUllver 'ào dos Gentio, Já do tempo de
seu noviciauo, se accenuia em ardentes desejos ue passar por missionaria
~

i693, C0ll10 jil e vio, sem qne os gOI'cl'I1a<lorps atl~ o prrsrnte, sem rsprciul ordem
de Vossa ~Iagt'slade, possão evilar, que os Padles lhe rou!Jem,como roubão, á sua
real fazenda.
Logo, nem os reh, ncm os ponlifices, têm o mesmo poder nns, qne O~ ontros, porque se o serenissimo I'l'j D. ebasliilo, allct;ado semprc pelo' mesmos lJudres, os rnriquccl'n de rendas, e privilegios, em aLlcnção .is vi rindo-SI c pobreza, qne no seu
tempo liverUo, e I'XerCililr:io; agora, qne nll1a, c ootra IIJe falia, bem se vr,qne can'cen""
do do proprio incentivo da rl'al liberalidade, e commiseração, como no tempo de hoje
por LJoa coo, eqnencia se lhe devem derogar os privilegios, não só por elll's couc~dido 'J
Dias por toda a sua rca) poslcrida1le,qne o represenla ; pois de outra. orte lcria maior
pOlter UIl1 soberano, para fal"orrccr, se o qne Ihc snccerlc não til'essc o mesmo, para
rcformar; c do mcsmo modo os pontifices ; aliás di~ão os me 'mos Padre' como deve
elll 'uder-se aquelle texto: Pasce oves meas '" vendo o pastor, que as ovelhas se vão
dClipcllhalldo, lião póde livra-Ias do precipicio ?
O certo;' que gejão as ordens pontilicias, ou TraPoS; laes quaes forem, tanlo que'
se cmpenharem a priva-los das suas ue{;ociações, e inleres 'es particulares, não havel'á
qucixa, que lhe IIll0 appliquem.
E o qne eja lucl'o indi~llo,e'torpe, o expressa o Papa Julio, dizendo,que se acha 110
quc compra por menos, para vcndcr por uUlis.
E para COlJlplr:mCIIIO. on rpmale iuconlraslal'c1 dr.sla prohibiç5o se acha a 1)11l1a de
Urbauo VIU, dada em lIoma a 22 de l"cvl.'rciro de 1633, ua qual prohibc, sob pel?a de
excommunhuo qne os Pallres fação uegocio, del>ais.o de qualqnel' l)lele:'!lO pOI' Sl, ou
por Outrem, uão só fÓra. mais dClltro nas miSSÕes,
Não saIJcmos,([UC tcuhãO ontru sublerfllgio para I'espondel' ii rsla bulia 111 ai " que o
em qne o l'adre 'errio, lia sua cleganliôsima hisloria da, Congregações de AUXilio" de
Clara, Ill\'.: ellf~s dizelll, /jv, 4", cap, 4", e Iiv. 5°, cap. lI", cllil, 2, que para all:m\)l'i-
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alaboriosissima conquista do sempre inocce

si\el,e fecha rloJllpão; porém,
vendo a grantle fillta de oprrnl'io para as christandatlcs do Maranhão, tão
efficazmente punderada pelo apostlllico varão, o l'aur' Llliz "Figueira, pedia com muitas laO'rimas 110' I1fleriores, o er 11m de cus ditosos companheiro ,acceutlenrlo com t,io edil1cativêl supplica (I alO'un outro religio os,
para que com mCemo fervor o imitllssern no jll'etençfio, e o segui sem
no ministerio, Entre IIS virtuues, que o Jlzel'uo singul;Il', e modelo da perfeição religiosa, foi a oraç<io,e continuo trato com Deos. acompanhadu de
uma horrorosa penitencia, com que se fazia inimigo declarado do seu
mesmo corpo, a quem totalmente aborrecia com notavel desprezo. Pelo
Jubileo das quarenta hora ,era tão frequente na a i tencia do Divinissimo
Sacramento,que apena tomava as horas preci a' para o sustento, ~endo
muito poucas,a que levava com muito moderado descan o do corpo para
dormir; porque só vivia desvelado nos obsequias, e real presença de veu
Creador.
Erão tantas,e tão continuas as disciplinas, que can ado de umas, passava a outras, ou fI ssem commun , ou n~ co tas, reaulando- e De la
'Parte com a approvaç50 do superior, pelu lurgil!> medidas de seu OHlntajado espirita. Era frequente nol mortificu{:50 da (:oluida, não tocanJo as
iguarias, por mais del:cadas, e mimo ao. que fossell1. Se a doença por
grande o prostrava,qllalqoer mole'tia I) niio r ndia ao. pr 'ciso privilegias
de enfermo, porque, com pequena melbora, procurava
seguir prompla·
.

.

Rarem ao~ pontifices, "firmáo O~ Padrrs, qne não é de fi', qlle seja r, te numero, "~o g"
de Clenll:nte VIII. l'errJillli'iro Papa sucr.essor de .. P,'tlro: mas lIUO liamos LIa ~ua
christandadr, qne sr all:\t111 rlia o disse,"ão, corno referc (J sn!lri'ClilO antor, qne cria
mais levados ela paixã'1, lo qne da advHtencia. o dig,1O a~CI:',1 assim, cegos da sua
me 'ma ira. como) a com qne sc qucixárão tambem de /l, .llJUII Pa:arf'x. como elle dec1ara.ao Papa Innoccncin X,na prilllrira. e srgllnc/a cal'lH, II) P.ldr· nada,sen provincial no Ml'xíco, por (Jucrer obriga-lo a pagar L1lzill1os ii sua i:;rl'ja. IIill'igando-os a sua
ira, a l'onspirar contra eJlc P.11l satyras p"blicas, com,) é li qll' II meslllo Palafox rCjlcte
no pontitlt:e nestes lres versos, quc Ii:drão p~los catllOS das ruas cemtra cllc.

Oy con,qalla"do dc ntwdo
Si 0pl1onc ln ComplL'llia
A la formal hcrl': ict.
Sfio injnrias c'tas indignas de 11m varão tã íllll.~lre

PIll Irlr;ls, c "i1'lodcs, como rol
Jouo palarox, que póde ser, pum )'psarsir-s' d,:sta Iirrczia 1'0' Illal, ele que o fazilio
cabeça, escrevesse ao P,lpa Innocencio X, eslranilaudo, '1ue (JS 11Iissionario~ Cllineze.. ,
cgmo SP. vê no Padre Thomaz Furtado, in enlca "csolut, or!liodo,\o moral, srguiss~1II
a Opillião. de qnl! podidO dar cnllos revereutes ao" ídolos, que esla\',10 collocados'cm
allares, ou trazidos oas mãos, se cobrrlCls com flol'l'sl cnll'e cllas Pllu.csselll ter occulta
uma cmz, a qoe intcncielllalmenle applicassrlll os ll1l'srnos ClIll.os.
Nem lamhem sabcmos, como CSll:S I\cvs. PadJ'(~s fallilo 1:0111 lanla arro~anciil, chamando pelo sobredito nome de herege a 11m prelu(lo Liiu l'irlllO'O. l;omo foi P,darox,
esqoecidos 10dO~ldo qoc passáruo com as desordl:ns de Conrucio na China, defcndendo
com tania cOlltumacia O' Sl'ns I'ilns. que parece porle dizel'-sl~ o não furão mrllOs os
Janscnislas. A Sé I\poslolka em d.'fcllltl'r a Jansl'uio i 1l0I'qll<', assim cumo os Parire.. ,
calbolicamcnlc cllJpão aquellcs, de rcnilcnks, recorrendo ii lIIesuJa ~é Aposlolica, lião
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mente a rommunillarle. rom esttls,e nulr:1S muilas virludes, se fm mere·
ot:tlor da Olllria inac .es~ivel, fIue pillment13 cremos mereceria por se fazer
agr;llfal'111 viclima da caridade, morrendo ~s miios da barbaridadH, lia
l:,;lIljlilllhia de seu e forçado cllpilão. superior, e me tre. O Pildre Pedro
Fi~lll~irll.ãinda anles de ser Ja Cnmpanhi;>, se fazia re peilado pela sua
I1llld(!:;lia, e era varão de conhecida virtude. Na reliaião foi illgular, na
humildade, e obediencill, com que sempre scsLlcriOcou gosloso, a qualquer
accno.e voz do superior. Niio dizia palavra,que oO'endesse,nem levemente
1\ caridade; porque para todos era a mesma urbanitlade, c arinho, sendo
lodo rigor para cQmsigo. Era talo fervor, e desej ,que tinha de se empre~ar no culto,e sal\'a~iio das almas, que quando ouvia fallar nas missõe ,
se [Irrazava todo em laorimas de consolação, sabendo do fructo, que nellas
se fll7.ia. Este parlicular amor, que tinha ao minislcrio apo tolico, o fez
bllscnr o exercício de missionario do Maranhão, aonde acabou victima
ua (:ill'idade, na companuia do venerarei Padre LlJiz FiO"ueira. O Padre
Bill'1Iubé Dills, além da muila virtuJe, em que Ooreceu no seculo,
ljlliUl(lo já religioso, se esmerou muito na sillgulal' denlçào á Maria Sanliíi:ima,a quem lodos os ditls resava o officio pilrvo; j<.'juav:l aos sabbildo."
(l vc peras de sua fesla
e uas quaresmas accres enlava nas sextas feiras
o jl'jllln de pão,e ilO'ua. Foi llio inimiao de palavras e cu ada, e ociosas.
ljue anles queria par 'cer ru lico, e o-rosseiro, sem ainda a mais leve offt:l1 'o de Deos, que urbono,e politico 001 leviandade, que desdissesse de
(IUcrrndo reconhecer aos Bispos; do mesmo ll1odo.de~prI'ZiirilO os Padres, na China, o
Cantcill de Tournou, Legado a latcl'cde 'UiI Sallli(ladc,appellando uma, e muitas vez~s

pura o Papa.
F. S~ iI(Judles (u'reges silo culpados, por nilo querrrem entender. que a cinco proposições (;flnlll'll1nadas de Jansl'nio, forilo elrlle eXlrahi das: assim, e do III 'smo modo. que
I) dilo Jauscnio as proferio; taluhcm os Paelrp., elizelll que nilo forilo bem d~daradas ao
1'''(111, ii" ceremonias supen,Lic.io,a~ do. ritos ele Confucio, e scus progeuilore·.
Clllp(\o os I'ddres aos .Jansp.uislas. da \'1Irierlade com que r:\plic<1tl aSilas proposi-;ões
ilO mesmo compasso, que procedcm r\lrs nos rilO: da Chiua do mesmo modo, ora,
c1il.(WtlO. que só os antigos Chins con!lecerão ao D os verdadeiro, e quI' os mudrrnos
~r(\o Alheislas; 01'<1, que IIIJje toda a Chiua linl1a O cllnhecilllelllO do "erdadciro Deos. c
Olllras vezes, 1I1' poucos, secrelalllPnle. Cflle Si1l1 o, 1l1i1is dou lOS, o 1'()Ilhecem; dos quae ,
sendo o imperador, o cabe;a, clii CullO ao idolos I: é lalllbclll AIhl'isla.
. 5u here"es, porque de. obedeCl~1ll ao Papa, nas inll'rpreluçõcs "jolentas, que dão aos
~rns I[ccrelos; e o qne fazem o. I'.Hlre1\.. especiull11\~nte conlra o decrrlo de 170li, em
que o ponlifice dedarou por acabadil a inlellignncia dos rilo~ da China?
Tamb ln sáO hereges JIlalicioso., que inl'cntÍlrJo a dislincção juris, et facti, para
dl'stllll'd'xerelll ao (lapa, colllO se fossrll1 duas cou~a . cparaveis, ao Illesmo passo, que
fi n:io ~ã ; e porqnl' hão de fazo:r os Padres esla disLiIH:ção, ilhHlint!r l curo ellil (IS del:r"lr,s (t.I SI! Ó.poslOJiCil, a resp.ilo uas que clJes nãv querem, que sejão .uper. tiçõps
ela Cilillil?
SiI" culpado~ os clillJs hercg " por niio I'ecr.nll CI'I'em Ú~ factis a infallilJilidadl' dos
rl!'I'!'!)l"', d,1 i"r1~ia ; c fazelll os Pa" res I) mesmo lia Chillil. qH' o, .Jam.ellblas (~1l1 França,
r.lIl1lra a dl'lcrllliuuI;ão da Sé Apostolíca? dirão, lI"e ha t1iversis,illla ril~ão (C1JIllIll;a1~"lil:n: c.rclllOs) ellU'c O' Jun.l'nislus. e ellrs. porCfllp as prOP"Sil,lÍt'S dos JanseniStas,
5:11' ,uhn~ o faclo doutrinal, as c\1l Conflldo sãu de facto lIlPn pCl'sollal.
l'u:é-u não llIuslrão, como t1cix,e uc olklltlCI'-se cOllll'll· u pl'illl'iro llIanclllllW[J10,
::0

234. r~ligiosll e rigoro:;n mOllcslia. Os tres raligio, os. qne esrapúr:ío de
nm tiio lamfJntavel llullfragio, 0111 qlle de C;Ullto e setenta e tI' s pcs Da ,
qlle ião naquella dcsgrcll;a.la não, só I1ciÍruo com vida qnarenla li dilas,

uma

forão o l'cldre Francisco Pires, o irl1lão Antonio ue Carv,t1ho, e o irmiio iclllno Teixeira; os qlJaes [orão depuis recelJiuos do "ovemador Pedro de
Albuquerque, (que foi lambem Ulll do que se salváriio) com grande humanidade, e hospedados com extraoruioario llITecto, o caridade dos Revrrelldissimus Padres de Nossa Senhora do l\Ionte elo Carmo, cm cuja
companbia estiverão pelo espaço de cinco mezes. Não nos foi possivel ucscobrir mais amplas noticins do veneravel Padre Luiz Figueira,
e seus eompnnbeiros, Das que deixamus escriplas, se -poderá inferir a heroica ,'irtuue.e singular eariJade de te apo tolico vafilo, resplandecendo nclle um al'llenlissimo zelo, e uesejo grnndo da snlvaçiio uns
almas; niio senuo menor o exemplo, qne nos ueixoll nll dito a morte,
com que soube coroar tão santa viua ; sendo (;erto, o qlle diz Chrislo, quo
não póde haver m,liflr caridade, quo dar a vida pelu salvaçiio alheio. E ta
caridade dll salvação dos Indios, que tanto ardia em scn abrasado peilo,
o ohrigon a cOlllpur, com incrivel trabalho, e conlinua applicação, a pri.
meira artl~ di). lingua dos naturaas. qlle viu o Era ii, de composição
tão perfeila, e Wo delicada uos prtlCCilOS, que é admirllvcl te ternunho da rara cllpaciuade, e talento do seu autor; pois' qlle sendo uma
língua barbara, está tão.beLlamente reduzida ao infallivel preceito de uns
1'01 que nos
S\~ nflo c1evr

manda Deos. quc adoremos só a \le, e não a idolos. E como mostrão, que
obedceer á igreja mais,qll' em factos c1outriuae~7 e como hilo de olo,lrar lambt'm os I'aclrr's,l/ue o erru,e faclo de ConfuciO era só mC1'c personal7 por \entura deixa,
o que se traduz na Iinglla pOl'tngllC7.a dos rilOs da Chinil, de sc faz~r com toda a \'crdade
.manifesto ao Papa? E por este defeito d~ixal'ií de ficai' culpavel a renitencia Jesuilica?
-ilo é li primdra Tez, que os pontifices f01'1lO jllizc do que se escrcveu, em idioma
eSlranlio : hem sc "io no procedimento de Bonorio, no conselho ecumel)!o 60; e senão,
como scria a igrp.ja mesU'a de Iodas as naçõcs do mundo? COIllO as poderia governar?
As.~istc o E~pirito Santo só a (Iuem falia latim? Nilo se dá '6 o idioma vocal arbitrario,
arlilicial; Illas o nalUra!, commnm a todas as nações, conhecido pelo que oDrfio.
Nos Chins se eSlão vendo as cilsas <I modo dI! igl'(!jas cm alwres. medidos pelos si tios
CID que devl!1ll Ilslar, com !lores, incensos, tochas accesas, com vh:tirllas de animaes
degolados. c preces cheias de cpremonias, e \'('nerações, com vinho (\('rral11ado, e
pessoas dcstinadas para iSlO, e para presidirem a estas superstições com detcrrnina~
dos hill~itos, r partindo ao depois comer pelos assistentes cm honra dos scus defuntos.
Pergunlamos agora aos .Jesnitas, se estando prescntes a cstas funcçõcs todos os mi·
nistros da , ~ ApOSLOliclI, ,c se pOllerú dizer, para jul~arel11 se é culto POlilico, ou idolatrico. qnr.lhe é neccs.ario cnteu:lcros tcxtos na língna da China. affirmal1l10,ounegalltiO, peto que lelll visto, se ('rrão, ou àtinno na adoral,ão (il! Ueos, ou Sl' é :uperslioso
culto dos idolos? O certo é. qne ningucm 'e entende a si qnando se apaixona, fundando,
com os J<lnsenislas asna alteradio nas controvercias, c os Padres tias suas subtilezas,
plll' força '1I~ tanta al'l:,ucialillerUÍ'ia,teill1ando em que se vejão, e revcjão ilS Pl'oposições
dos Chins, assim como os Jansl'nislas as de Jansenio, dtpois de estarem urnas, c oUlI'as
reprovadas, e cundell1nadas pela Sé Aposlolica.
E SI' arlul'lIea heregfl~,!:om prctexto dlt 7.elo do seu auclor 1i1lC'rario, qnerem conservarsr nos 1'1'1','5 já condelllnados nas proposh;<ies sobrpdilas,prole:tlndo cavilosamentp,qlle
bUo de cooclernnur todos os seus erros; o ilHe succcdcu <lOS Pndrca lias altcraçiiesl
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regras. qlte llr.I11111m dns muitos mis~ionnrios,qua lHl (. tCt!I f1<1I'it!o Itlf~
lem lllé o din de hojo descoLerlo (J Inelfior defeito, Oll jUlgllP. IleI'Cssidilc.l~
ue muit1r llugmel1l0, cou /I rara no nJUndo, na compo ição dl~ artes! 1;'Jf
esla, e milito fllUi- peln <Iii perfeição, que nos deixon Wo c5clilrpcitlo yal'iill,
devem todo estndlll' os que se prezão ser ol'crnrio de 11;0 gloriusll
mi são,e Olho verdadeiros de tfio zelo o,e incomparavel mis. ionul'io. DusejiÍramus ler de lodo. I11nis parLiculllr s noticias, para as estampnrmos nest!.}
papel, e darmo á postt'ridnne um autllentico testemunho das singulares
"irludes, . zelo destes ill igne , e a ás louvllveis obreiros Ll0 ciltholicismo: ouçamos ligara o que sohre ('lIes escreveu muito depois o
grnnde Vieira, ao Paure prorincial do Brasil. Saibamos primeiro: Logo
que o governador P 'dro de Albuquerque che<tou á cidade,depois le e cnpllr do naufl'ugio, mnndOll genle e soldados, que cnrressem á cOiln lu
Ilha de Joannes, e soc'corres 'om o melllOr,qu pudessem aos naurflll~antc- >
que acha.sem ; os qlHl s apenas puderão sllber o barbaro fim, que o Ul.IJtio deu i1quelle mi-eravuis naufrarranLes, como muilo depoi :I\'eriguou o
grande Pildre' ieirll, que dos me.mos exploradores soube tristemente TI.:feridas as noti 'ias, que lIa sua mesma carla exprime h io Lle eon '0la~ào. Diz as im, em parte, Ja sua carta escripta no luranlJio ao
seu proviu inl-« Na il!la do Sol, aOlllle matárão o Padre Lniz Figueil'il,
o tem o Inrlio relrnlilrlo. com um menino pela mão, e um Christn Crtll'ifi 'ado na ouLra, que parece ser a fórma em que O acbárão na prai:l,

qne hotl\'e ('ntre eJ\es,e ii Sé II po lolica, IW p('.<;5oa dos Sl!nS legados, procnrando eXilUlrs
nos dI! Confncio. Sl'm e IlIe dar dons coraçlies do UlrSIllO Chilll, mas só ~illl da sua
opinião já condemnada prlo Papa?
Se os Padrl's dizem. qne para os Jansrni 'las lograrem o sen intento. Re rxplicüo por
diverso modo com di[en'ntt·s IlPs:oas, dando 11m sentido its cinw proposiçlies CrJndclIInadas. e onlro <10 livro de ,li1nsrnio. 11m quando faUa com o catlloli 'U, e 01111'0 I'ntl e
si, e com pessoa da sua snila; d,II'-SC -!la caso, qlle como o Confucio disla pOIlCO de
colt{usio, houvesse algull1a confll. ão, seml'lllante nos PadJ'es e nos ritos, que elles
ilpprovão lia China, e desilppl'o\'ão em Homa?
Condemnão os m<.'smos Padrrs aqllPllrs ht'rpl!es. por não quererem rf!ronhecer o perpelno silencio. que pela conslillliçâo de Clemente XC se mandou obscnar no facto de
Jallsenio, depois de lhe srl' pedida a mesma constiluição pelos Jansenistas. para aquiescerem com a sua declaração; mas não sabemos se querem reconhecllr cm i o def"ilo,
qnando em o peuultimo decreto de sua santidade, não querião rel'\'bcr a condemnação
ab olnla dos ritos da China. depois de ser por piles pedir]a, para de todo se uão f.dlar
mais nesla matcl'ia : prégão, e ensiuão uma cou 'a, e fazem Olllra ; e não sahemos se os
~el.ls santos Padres Jolio Chrisoslomo, e o apo lOlo lhe podel'áõ dizer: Quis alias

dacet te ipsu1l6 nan doces.

.

nem conhecemos,qlle ha graude difTerença cnll'n os Revs. Padres como cathlllicos,e os
.1ansenistas como hCI'(~ges; mas lambem é cerlo, que no excesso de pllrf6i(;âo deviiio
fugir de ludo o que pnr' qllalqnel' Illodo os não pllzesse em distitncin inlilli!a dellcs,
como a que vai da culpa;í graça; e que sendo as qnestões do dilo Jilnsenio sobre materia da mesma graça, IOdas SilO especulativas, e por esta razão não llIuito faceis. para oe
perceberem de todos; c se as de Confucio não são a 'sim, como de sllp~rsti 'õrs idolalrias puramenlc palp~\·cis. scnão hOl1vessn emenda nellas, • perd 'ria li esperança
da conversão nrdadeira dus Chins; que é o que se podia inferir dil teima.. com que
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ilnncle ~abemo. [Iarcrem chosadn (l,; Padres vivo:. TI/do i '10 ron, ln dI' nmA
flllacJII! de p'.süiIS, que cnnllcciiio ti Padre,u l'irilO (I rt'trillO. E:;lá 'sta 111111
do SlIl, na enlrada do Rio das AlnaZlJllél!', Ja handa de Ic:le UIl Grão-Pará,
qúe é o n1l' 1110: e assinl CUIIIO o Sallto :aricr, morrendo ua de 'anchiio,
"bric) as porias á China, > peramll ', que o sangue inllOC nle do tantos
l'aun's, Ião ~Iorill alllElltc dcrrallllJdo, ou pela fé, ou pela aridêlcle, Pj" o
qnu,dl,stj, 1"1'7, nll' deixe lnutlJem alwrlas ii: d\~ le IIOVO mar, e di' le no"o
JII11IHlo, )1-1': 101-{0 elll outra, que l'. lTCVCU depois ao me mo provinr'ial,
;tC'ê\'t',I:l'nl,l: « Ailldn nüo hll 11m anuo,que scrC'vi ti VOS_ll Reverelll'in a
prilll(~lrtl (',IrIa d'Jsla illi~s'i(), Foi erro, dizer lia dila curla, que o' I'acll'l's
l,lliz Figueira,e seus companheiros for,io 1110rtos pelos barbar/1s lia 1IIIól II
Sul, C;OIlIO entiio me disserHn: pl}rfJue indo eu depoi' ao Pari, soul e,qllCl
os lIito IlwtéÍr:1O 'cmãu /lU [Ilw 'lliIflIacla de Joaunes, ii lual 'stá alrilvessilda
1"'111 lI,l bOl'il do Hio das AmilZOllilS, defronLo da m,~ ma Ilha UI) 'ni. No
I'ará, fallei '(HO 11m sllluado, que se achou na ilha deste bl.lrbaro-,
POIlCOS uias depois da IIlO1'Lc dos Plldres; e obre mo COnfil'lllar 110 ll"e
l'S 'I't:vi da pintura, em que o lem relralado, llccrC'CCIIlOU, ql1D vio o Incrar
Cm ql1A 1'nl'110 morlos, e que era IJm lel'l'cno grnnd ,com um piÍo fincado
,110 Illl'in, o qual ainda conservava os sigllues do III)"'ue. A st p:,o, os
ulavúo um \lor um em difTerentes dia ,e 10"0 se ~juntl.l"ão ao r dor Llella',
corn grande fesLn, e algilzarrn, lodos
111 sellS piÍos ele jucá nas mãos,
(cham<io pão de jucá, ou de mutar, a uns paos largo, nu 1anla, mui

11i~ pr()('ur5rão ~ prrmissão dos, rns rilos, f~zrndo-se com
111'3 liio illcompalil'cl a
oh,,'r, ~nda dos Illandaml'nlos da Ipi d,' Upus.
~;;brIllOs tamb,'m (I sc'nsil'l'l dilr"I'l'n 'a ,1]111' 1m I'nlrl! n f.II:lo de Confnrio,p dI' .lausrnill,
porqllc! deste lPJn jil dl'sddido a Sé AposlfIliC(I,wndO'lllnlllHlo-o, (' u dc' Cunflll'ill r('pro\'anllll o; mas nào decidindO-II do n1l':lI1o mudo: porClll ti 1l"ces~aI'lO '1IlC '(' ('nll'ne/a,
(Ine !la dons modo dI! d 'cidir qllalqll I' f,lI:ln, nll exprimindn-o lorllllllitl'l'. cl dlTerlt.
elll 5npP'1l1lIll'O necessaria, c milllifcsLaI1H'nlc ('xprc, 'o, qlle é a prohilJi~'no virtual, I' illdirl'cla, qll(, eqnival(' it forl11.i1.
II Se: Apostolica , com c1('dsão formal, I' exprl',sa, dedaroll os rilos ela China,p"nllppr~lio.ns I' iclolatrit:os, em "irllltle dil:l vt'I'dacll'iras illrormill;Õc', qlle lhe el'rão (I~
EXIll,. Ctlrclpal", e por este modo c1e'I'larOIl Ú'lnuli cliscisiollC, que -e da"i} por infurlllado cum a verdillleira cXposiçilu do faclll,
I'; <.testa sorte SI: tl'lIl decidido vil'tualilfl', em loelo o tcmpo, I'arias mal('rias pr'la
~(\ I\pnslolica, como se vio 1I0S faclos c1' IlulIorio, lha, TI"'odol'll Ori~"llt's. p. "IJll'll~
I'lIlclhallll's, seUl qlle fosscm expr('s5illllC'IllC d'clarada,. qm' I'S\il, 011 i1qllt'lIa ('XPU, içiio 110 facto, estc 011 aqlll'lIe Cxt'llIplar, nll inlcrpro'\iI('ão fu se fi!'I, 011 fal~(I : lllas I~o
sóllll'nl(', qlll' se conel mlla"ãr) as obras, que COlllinhãu erro", (~ n qlle para l'lbs cuncorria; s!'guindo-se,CJlIe ullIa ('xposi'ião ('iii ,"!'rdad"ira, c olltril falsa,
l\q~il11 ml'smo, nos faelos tia China, 1130 c!pciaroll ('X pressa IlII'II II' Sua Sanlidade {nr'/IIl/lole1·, el di1'cclc,. verdade', ou a liil:idach' cI,' al~lInHls (!XPUSil;ÕCS do IlIrSlIlO f,Clll;
IlIas lfio ~órnellle. qlle os la('s rilOs de qlle ('slal'a 1)1'111 informadu, 1'1 fio sup,'rsliciu,,,,s,
t' idollllricos; 'om os fJu,: ,irlllillml'nlP d(' 'Iaroll pI.r boa a \'Xposi,;~o, qUl'III!] f"l,i(iO
d,'lh's os illformantes, c por falsa aqlll!lIa, qll" 0;< rl'conil",;ia SÓl11CIIII' p(\l' (;11110 cidl,
/' p"lilÍl'o; IIt'l1l s" S"gll', 'iu ' sl'l'ia I'rI'dad"iro C'sl 'disl't1rso , ' II d.' 'i"~lI fOSSl: ii\) ulUla.
r lJiiol'ondieional, tOI,llú 1),1',1(11'('5 qllPl'ÍiilJ e não S"h~OIO~ se .lÍuda l!'lPr(' 111 , l"is Ar.
\ ;0, 'luc por e~te mouo lIllizerpo cOl'l'omp 'I' o ~euliúo elo decreto pUlIlilicio, ii, si 111 , é

-

:237 -

Cortes, bt'm Invrado , que lho servem como de massas na guerra). ArI1ll1dos desta 1I1l1neirll, (Inc!<io saltando, e cantando á rodu do que ha de
morrer, e em II{: ando a bora. cm li ue já llão pócle esperar mais sua fereza, àeSl:illTc<>ào ludo á porfia I)S pâos de m;llnr, e com clles lhe quebrão
(I cabOtll. Y<io alirados á caueça
primeiros golpes,c nào á oulra parle do
corpo; porquc "co tume uni" r5al de todas e la geuliliuades, não poderem lomar II~m ter nom', senão depois de quebrarelTla cabeça.a algum
seu inimigo, c qUlllltO esle é de mais nobre na~iio e ele mais alla dignidade, lanlo o llOIl1O é m/tis uonroso. Desla maneira tomárão nome estes
barbaras na 'nbc~lls do' Padre, ou, para melhor dizer, lhe derão
pos.e daqllelle liame, que com o silllO'ue,quc barião de derramar em tão
glorio li df'mllllda, se lhes tinha escripto no livro da vida. Depois de
100rlos. os a sárão,e 0111 'nio, corno eo tUt1JÜO e ainda o mesmo soldado
viu os giráos, (que ão urnas grelhll' ue páo) cm que forão II sados. Comtudo o quo vou de cobrindo d Padre Luiz Figu-'ira, e seu companheiros,
porquc além de er de cdifiea~iio para lodo-, é de de grande consolação
para O qlle os conhe 'êrão,e o póde r talllbcm,para o;; que os quizerem
imilar. Eu vi d lonn-c a ilho, ú nnlio 'm nos'O .. enhor, que ccdo se
ha de OIIJN oellu, n fruto,que de lerra regodH com lanlu sangue, e lão
sanlo,s pód' e pcrar.»-Até élqui eis fiellll nlou de\'uta penna du sempre
granrlc Padre Vieira, com a qual quizemos oxornar esta pequena parle da
vida du 110 so heróc. cl'\'indo-no de suas palavr,ls, como de esmalte, e
luz, para real~ar,e salür melllor a verdade de nossos escriptos.
do mrslIlO Illorlo, com que o jizeriio ~o manuamcuto papal, le\'ado pelo cardeal de
TonrllOIl.
l~ ,I' dissrrf'1Il ull'illlanll'ulC. quI' conuemnon o Papa os 1'1'1 os Chincnses, se a inrormação c1l'lll's roi I'\~I d;IIi1'ira, que achllndu- c ral,a d' I1I'lIhIlUI mo lo a condl'lI1uariu;
re,pOllde,sl', <{IIt· islo IlIe.1JI0 se ohsel'\'a <'111 lodo (I 11(' 'oeiu e praxe ua religião.
Aos Sll1Jlos ltonralllOs; porqlll' além <.lt: quc, para SI: call(.nisarr.m, dCI'1' srlllpre 1:011'urror alf!1I1l1 SII 'Cesso e'xlrlluruinario, pela pl'ovidl'lll:iJ, qlll~ Ocos tcm COll. a verdade
d~ sua i;:I"ja, "'lIlprc SltpplllllUS qlll' o siiO, e e. Ia ~\Ipposi<:ãO sc' fnllda IHI jllizo dell~;
lllle dedara as 'ua~ \'irllldl'~, sautidaúe; IJI'Ill por 01111',) modo a(\llrallll)S a Chri lO
','nhor OSsO Ilil hnslia, sen;io porqll sllppomo-. qll' ndla rl'alm<.'nte cxi 1(', o qn'~
n:il) sÓ I fllndado elll um artigo dc ~:, Illa: tambem lia certeza moral, de que a hostill
é

cllnsa~racla.

Os cultos, on rito da China niio se condemniio, :enão, porquc sc a h:io ~llpcrsli
nem as,ill1 sc repllliio, 'enfio suppon<fo a .eruacle da C'xpo. ição dos taes ritos;
e C 'til avcrigu;l/;iio se funda nas cxaclissimas dilig\~ncias. > cxaml;', como se l>ralic,l na
Côlnonisa<;iio dos santos, c o I*clo principal, é a verrlaull dos fatlOs proposlu .
O zl'lu d' atlldilmos por-varfio tfio di~no dos maiol'l's r1o!\,ios, nos ft'z elJtrar ne.ln
digrc:ssão, aparlilndo-nos da scrie: dos nlllrmllracl\ls peJos me 11105 Padrcs, como foi
I,I/llhem o clIl'llcal de Cill'"sia "\I'\'"bispo de Toll'do; Ilckhior \'an ,Uispo de Canurias;
João d lIib ,irn, F miio t;ul"I'I'I'S. l\rCI~bispo n:\s Filippinas; .Jacoh de lluonia, ArcehisJlO das Chal'l;as; e os Ilispos de CUStO; Glladalaxara. I' l'aragllay da lndias; e se estes
/l,i" cscap;'lrão ao' ,Icsuil;.<. tomo lhe eSc:lpl:rialll(j~ IIÚS nem os nOSSO'l;oycrnadol'\'s,
II u s lraclarcm COIll a: Illl'SnlaS injurias, argllindo-nos nos trihunacs reg-io'l, .. om
illlpl»lllraS fal'as, SCIll adrertircm, qlle illtorrelll lIa~ m smas penas de hOl1licillas
VII Illll 1,11 io~, declaradas lW ('ollcilio Árrlatcnsc 1. cap. iii. mandando este, que os
tüe. Cillullllliadorcs, ~ó Ui! hora dJ UIUI'lC ,.c 111'~ ue ii COIllIIIUllhão.
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Adllliravel é, !oi,e ClIlpre cní a Di vinill'royidellcia ,( r rere o chronisla). em
que (I limitado uo nosso di curso, possa cOll1l'rellcllder as SUhS altissimas c1isposi~õl1s,scmpre occultas,e sempre inc\crulavcis üO mais delicado uo nosso
jllizo. Permiltio elJa,que um tiio l1or(1l1tl~ esquaclr<io de suldado ueCbristo.já
quasi 00 porto lIaufragasse, perdeuuo-se ii IIÚu, que trall5porla VI.\ ilS maiores
riqtleZlls espiriluaes, para SOCCClrro rias "'C II ti Iidades do estado, ar:abanuo victimas da 'aridade o re/leravell'adre LUIZ Fi"lleira,(' lI lll a maior parle de seu
amAdos companheiros.pllrtos legilimo. ue eu fervoroso e pirito. Ao Ille 'IUO
tempo,que invejoso o espirilo rio mal prl'lcndiõj acabar com a Companbia no
1\farallbtio e Parú,licando orpllii' ue pa tore, pai-,e mestres In/lla '.e tão fiorenles christandades. Altalneute senlido u felici . 'iluo re taurador ua 101)narchia portu;;ueza, com a triste 1I0Vl1 da fatal peru ii dos millistros el'angelicos, que tanto tillllão reL:orulllelluado ilO seu IYUl'lmluc!or Pedro de Albuquerque,querendo i1"Orll remediar llll1 UillllllO leio grallde,com que se afl'uinilria sem uuvid.1 todo o ediôcio espiritual daquelle gelltilislllO, e elle,coll1o
pili solicito lilo obrigado, e mais que nellhulIl zeloso, llle lIào aeuJi se com
o mais prompto, e efflcaz remedio, para que de lodo lI<io a auassc 'om os
missionarios da Companhin,a maior parte da conqui ·ta,e reulJCl:iio de tantas
almas geotilicas; escreveu 10"'0 uma carta no provillcial da ompéllllJia do
Brasil, que pelas suas recommenda~ões bem dú a entender o ardente zelo,
F. quantas vezes I(~m I'epetido accusacõl' fill~a~, e odio anwnlC fabrh:adas na sua
llolJel'lJa, I' ambiciosa I ingança com "<triu; eSlr<tlag III<tS diaulllkus? c.li~ãu-IIlIS todo os
(Iue se qucixüo, I' <tffil'n1cmo-lo II (Js , e os 1I0~SOS l)OVl'l'IIiHldrCs, qu'~ (',xislel1l vivos, 'file
por sCl'I'il'crn <t Yos~a IIlagcstade COIll ~ralldl' zl'ln, c lI;iu l:ulld"sCcllli,'rclIl 1Ii1~ disposiçrjes dos Padn·s. c missionarias daqllellc ESlado do ~I<trilnli;iu. paril as slIas 11l~:,;uclaliics
particulares, [uriill pur fdll~S aCI:llsados 0:011I falsidac(.·s : f.lzPlldu ir'llli>rar-lIos UI) {pltl diz
S..h:rollllllono iiI'. :.lo adtJc"s1L,~ lút "inll-l'ccu'I'C eHill! /wlllillis cst insidias sll'llcrc

lliaboli.

I

E pal'f!cr,(JlIl' coma l1IeSllla ral'ililçJo com quI' faltão os liOIllI'IJ<,rilzcnuo Ullla cOllsa,e
fin~indo ulllra,pl'flcrdt'l1I tambelll cnnlra os pltlllificl's.e ...·is.IlIf:llifc,lilndlt -S1!-llIc 7.rlo~o5

das suas ord"lIs. P. 'Inellrantnlldll .IS s(,lllpr(', 'Iui';:1 fiado; "111 varias proJlosi.;õ,~s. e Itpiniôl's do 'Iu~ c!cI·j;io tcr. aílil'lllanuo, llue os ecclcsiilstico~ lidO siio obril)ados a obsrr' ar as Itis tios prindpes s('clllarcs.
Pitra õ1(JI"'JiC!', lIa opiniãu dcT<tmLlflrino. iiI'. 1° i'l Decal., cap. :lo, . S", n. 12 aonde, depois dr' diz.!r, (JlI!) as "~i' civis lIàll ohrigoãn dehaixlI .lI! p"ccildo IllOrlal, allirllla,
que üS l'ccic'siaslicas lIIui peucas I'r1..~ .. le,qcs civilú de lacto, vel ?'(II'O, vel ce'rtc,
1/on /7'CfjUellle7' obli,qant sub Ilto7·tali, eclesiast'Ít(JJ item 7wn 7Jm/lUII1, ruzcndu-sl! pllr
e.~te 11101111 eSIIIlI'cido' das ohri;;açõ"s riu ,~P.II I'SlilctO, e de rütlli,liclIs. d . que se pôdc
fazer el/llivl)t'açl(O se são missionarios c rrli:.;iosos IlU \'i\ssallos aparladus tia olH'dicnda
dos SPIIS prt'liullls••\ dos principes srcnlal'f's, pl'l;~ando Ulua clIusa. f! obrando t)llll'ü.
i\lIlJ"l~ VIISSil .\lagl'slildp., como lllllnarcha lãll Cill!tolkll, l'f'clis>.il1ll) lia Justiça, é
prrriso, que acurlil colll o rCIIH~dill ('Hi Cü 1. , para '1uc com () IIritO .'xelOlllu dil doulrina
dl'sles I'adl'l~s se lião arrllinrlll mais il~ n'puhlir:as da'llll~II' Estadu, C dl'~le reino. nl:1lI
H'alrt)pl~lle a jUsliçil, c a slliljn~i.~dil;(;ão ...·al: conf"rlJlc ii qual,quando 'IS I\ers. liISPU',
c Illab JlI'SSOi\S ced.:,ia.ticas silu ... ·b"ld~., perllicj,)~(/,. II de: m.i I) "X':llIplo, JludcllI os
scnhures reis) veuuq IluC (} sflo a ~ells slll>uilo~, ii 'luiclaçflu) c paz publica exter1llina
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com que se ilillammllva o rrlll peilo d sIc pio monarchll. Diz pois assim
ao Padre Belchior Pires, que por entiío gm'ernava aqllella glorio, a provincia,
« Padre provincial ua Companhia de ,Jesll : Eu el-I'ei VO, envio muito
SíllJdar. Para se empregArem na COII v·r.ão, e conservação do Genlio do
Maranbão,lenbo resolviLl0 venhiío oilO,ol) ri z reliO'ioso dessa provillcia,ou
ao meno seis dos mai pralico na linO'ua da terra.e au conde deCastello Me;
Ihor manJo escrever-lhes faça dar O provimento, e embarcação parn 1\ Yiagem,a tempo,que pos iíosahir erncornpanltia dll arrnadil,naveganrlo em sua
conserva até a altura, em que se apartem. e igão a derrota do ~raranbão.
E encommendo-vos muito, fa~aes di. pur o negocio de maneira. que assim
se execule em todo o caso, por convir as im ao serviço ue Deos,e meu. Escripla cm Lisboa a 22 de Oulubro de l640 -Rei.»
E para que estas re(;Oll1melltla~õcs lives cm desejado eITeito, escreveu
com ii me ma expressão ao seu vice-r i, o mesmo conue. o qual não podendo dar-lhe logo o devido cumprimento. em razão das guerrns, que ninda
conlinuavão naquelle es(1)(.lo. contra ns nrma,; de ffllllanda. tornou a repetir
o zelo o rei, egunrla rarta, ainda mais effkaz, que queremos aqui Ira ladar,
parll se vir no conhe imenlo do muito.que cuida\'(\ da salyaljiio dos InrJios,
e maior augmento da nossa fé, Assim diz TIa sua real carta ele 6 de Milio
ue 1652, e: ripta /lO novo provincial o Padre Francisco Gon~alves, varão,
de cuja vil'luO a re 1I11l~ào se ha de ennobrecer não pouco a uo-sa
historia provincial da Cumpanhia de Jesus, da provincia do Brasil.

°

los dos srlls rl'inos, c Ilominio , c condemna-Ios nas tell1flOl'alidades: e do mesmo morlo
95 vice-rl'ís,e gOl'crnadores das conquistas.que têm ii ohrigação de defender a jliriS<1ic1;110 n'al, conlra os cedesiaslicos quando são sUl1lmamrntel:o()içosos,e de~conveniente!l
ii qllietação da~ I'l'puhlicas,e os seus prelados os não casligão,sellllo-Ihes requerido,que
)lor todos os direito, é i lO detrrminado.
E L) lia II ri o neste reino, sobn~ a mesma maleria, uão houl'esse já esta providencia de
"ossa Magcslade, que a 111110 acode, pela qUI~ se pralica no r~ino de Ca,tdla,por ser o
mais viziuho, se poderia n'[:lIlar o caso, pda lei, que refere Solorzano de jure Ind.
'1'0111.2°, iiI', 3". cap. 27, n. 14 íbi: e porqul', podrria srr, qne nas ditas prol'incias
viess~1lI al:wns clerigos ('scandalosos, (' rie má viLla, e l'xcmplo. e que não conl'iesse
('star na terra: informal'-'·o~-llI'is. que c1('rigos lla <testa qnillidaJe. e aquclles, que virc!I'S. qllt~ são p l'llll'hadorl's rio povo. avisareis dl~lIeaos prelado:, para qne o, casli~u m
e llcixem a 1(',Ta.e não consl'ntir~is.quc eSll-jão II lia de ncnhuma maneira; que com isto
Ib\!s enll'l'~aráü cellnlas nossas,para os prelados <laquellas pl'ovincias,para o dito en'cito.
I': o IIIt'smo,quc procede 110 c1cri~o secular, procede tambem 110 1'l'I,;'ular prore 50,
por Iri Ilxprcssa; de sOl'le que cum u, inrniorl's sempre potl,~m eXl'rcitar os "ice-reis,
I(ol'r.rnadores a jnrisLlicção real; e COIII os snpl'riol'es, se o Estado nào pel'i~ar, dll\'r.
rlat' conta ao S"ll sollrrano. lIIas se perigar, dcve al1lepflr a sande publica a toda a COIIsidcral;ão; como diz a Iri. qüe o nll'smo Solorzanu refere 110 callilulo citado n. 13:
1'01' ser uma da' cousas que puderia l'mbanll:ar mais a~ exclnsôcs do sobredilo.se (o
lJnc Dl'()s não pt'rmilla) hou\'~~sr cnlrr. I'ClS, e os pr!'latlo~ daquelles rl'inos, algumas
discol'(lias, 011 rlin"'rl'nc;as, os l'ncarrl'go lI1uHo,qul' tenhaps com elll's Ioda cllllfurmidad,~, c IJlI" CIJI'I'l'Spollrleucia; de malll'ira, que procnrem lOdos um Iim. ajllllando-se.para
alcançar lima jurisdi 'ção a olllra, e l'I!slIIh'lll o bons elfeilO'. qlle I!Spern; e para ellc
prOl:llrarf:is. que tellhiíl) a mesma boa clJrrcspouclcncia l'nlre si 11llS com os OUIIOS
pl'l~h\(IOS sl'cularcs, e 1'I'f{lIlares. e as justiças seculares, 1:0111 as ecdl!:iiasticas.
E para quc cs:a paz, c couformidl\dc s"ja t'lllre lodos IIIai r,ena, c 'l'gura, c tcuba
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Eu el-rei vos envio muito saudllr. Em 22 de Oulubro de '164.9 \'Os mll\l(lei
e crever. qne pa~'a se empregarr-m nn e()lIvers~o. e COnSl'f\'IIÇiio do Genlio
uo~13ranh~0, linha resolvido vies p.m oilo ou dez religiosos les-II provincia.
ou ao menos seis dus mllis praLicos na linO'IHl,o quo /la conde d~ ClIslelloMelhor .governacloT, mandartl ellcommendar-Iltc I1zcssc prllver dp npces -1\rio, c embarcil050 pllra a viagem, illempo,que pudessem sahirt-Hl1 COl1SI'rVa
da armada, e navegassem com ella alé u allura ue se IlparLarem, e se~uirem
ti derrota do Maranhão; enr:ommendllndo-vos parlicularmenle. dispuzesseis
o negocio de maneirll, que assim se execula se em Lodn o easo, CUIDO coovinha ao serviço de Oeos e meu; e porque a causa enlão s~ nilo COII eguio
como devêra, e ora lenho consignado congrua, suslenlaçüo para dez religiosos missionarias da Companhia,que vão ao Maranhão,para entend rem
na conversão caquelle Gentio; e n reino se não Ilcbão ue pre enle maic;,
que quatro religiosos para esse eITeito, vindos rio Brasil; vos encmnrnenno
muito, e mando, ordeneis, que npsle anno veohão mais sei' reli~iosos.na
fórma, que vos linha mandado avisar pela carla referida,no allno de 1649,
o execuleis pontualmenle em fórma,que se nuo perca a occasiflo lle obra
tão importante, por meio da qUill se pode esperar O fruclo das alma. que
se prelende, e au cundo go,rernador turno a mandar e 'fever ppla (Iria,
que com esta vui, e lhe entregoreis, proveja rle elllbarcuc;f1o, e du v;atico
necessario. para a passagem aos seis religiosos; porqne, vindo com menos
rist::o em companhia da armada até a altura, em que se houverem de aparmaiores fundamentos, quando algum clerigo, Otl reli~io. o causar escandalo lia
terra, e procl~der dc mancira. quc de sua assislencia 14aqllldlas partes re,~ullar, 01\
pos~a resullilr inconvcnienle, I'scl'l!\'ereis, 00 c1li1marl'is a SLU prclaclo. c traClllrei.i COU!
elle o excesso, que entendcrdes do tal c1crigo. ou religioso, e COlll S li ben"pla 'iro o
fareis ell1barcal';l~ no caso que \'l~nha a esleS rcinOS,parfll;endo que.elllre ilmbos,não ha
011 Iro remedio,1: se algull1 dos Revs.prelados ecclesiaslieos,on das ordens causar Inquic~açfio na terra, ou a tivcr COIIII'OSCO, ou impf'dil'l'l11 o Ctlluprimrlllo do ljue: por mim
está ordenado,c provido; o procurareis rl'nwdiar sem ~.'cauclalo, e n;io o podendo, uàl>
i.\areis lugar a quc a Iraja,senfio entrcllludo-o qllanlomellror fór possivel;llme ;\vi~arris
JIloi parl.icularm ntc disso COIII recados CPI'LOS ,la capacidade, e drculUslilucias uo caso,
e do '1ue para s n remedio posso, e devo fnzer.
Dizia Licurgo, <[lIe era hcm nl'Cnlurarla a I'l'p"blicn, em qnp. os govrrnadorC5 deUa
sabião philosopllilr, 011 os plJilosoplJos erão ~ovl~rnatlore '; e nãf) llll dnvlda,qllC 1'I~~u·
larmenle os g'ol'crnndOl"l's não sabem direiw; mn~ se nesta [,dIa lil'l's~"1II I\\illislr()~
}Plrados, e zploso~ do auglTl IIto da paz Ilubrica, CI)I\\ hoa nUlil;ia das Icis,nem os pcdesiaslicoi no l\I.u·anhão, nelll CIII Olllra qnalr!')!'r parle. I'ivirião lfill esquccido, da~ SUi\S
obrigaçüe., IIllm os POVO'i scrião lãll oPllrilllitll)~ por elle,. com ii [alla de aUlllinislral;ãO
da justiça. quI' cOllllnlllrtnlcUIC se não faz sl!nãu dc COll1pi«lres.
O mesmO :3olor1.ano !~bi proxime, no cap. '27. II. 3J,di1., flnl~ se não rtera esta fawldarle nos prillciprlS secldares, C II Jr clles IIUS sens tribllllaes. Olat:istrarlo'i. e ~()vl'1'Ila
dores. não poderifio facilmenle uhvial' os dalllnos. qUI~ Oi ccr:iesia.-ticns mal [)1'I)cedillus
fa1.em, e enlolo os taes ecciesiasliC(l, deslruil'iá,) o, estoltlns, 1)I'(lI'illl;i,IS, e reinos. C0l110
qncrcm rl<:~lrnir, e vão <l~slrnindo o M:lranh,io o~ JI~~nilas. e com o sen excmplo l1i
JIl~is ecc!esi;hlico'i,l:orn r) pr 'lexlo (Ie ijl!rem iscmplOi rIll jnrisctil:çãu r 'aI.
HIII)a'lIlJliI,na sua Plltitir:a.liv.2. cap, 11\ de la,iltriHtisillrt "cal. y múto (lUfO,
aind;\ se e~lellde 11 lIlais, porqnc di7.; qne a'sim os inrl!riores (! clesillSliw,. l:/lIlln os
lllll'S. Bígl)O~, II mais slIpuriores ecclesi<l"ticos, sii() 110 temporal ren!ach'iru' l'as.aJlos

-

24.1 -

t:1r, e ir oa derrota do Jlaran!lãll, possa cnl1sc"'lIir soa villg m sflguramc/llr,
Escriplll CII1 Alcnotara II (j Ue Maio ue 1652.-Rei. »)
:\e ttlS 'lelosas expressões sabia o real oracolo, porque, mais qllf~ d(~
llt'llltlllll outro, [raolava primeiro do negocio da salvação dos Gt'lltios, e de
c:~lahelücer o seu imperio na base fundamental ua Santa ré,em lod:1 a parle,
Il00Hle lrcmulllssem lIS suas quinas, e tive'sem virror as suas armas, ~lll5
qucru mais empenhado lIssoprava este fo"o no peitu do soberano, era quem
lJHlis, que todos, tinha nelle urna tão particular entrada, que conhecendo a
~ arrestade o zelo de um Ião fiel va sallo, e sendo-lhe notoria a capacidade,
c comprehensão de um tão grande homem, estimava as suas proposta, c
fazia se puzessem em execução os seus arbitrios, por ver, qne só tcnd ião
ao maior serviço de Dcos e seu, com um desinteresse muito proprio da sua
virlude, e zelo apostolico.
Era este o sempre grande, e nunca assás louvado pelas suas letras, rel11~
sua virtudes, e pelo jugular, e raro talento da oratoria,o maior prégador,
que vio este seculo,o fumoso, e memoravel Padre Antonio' ieira, gloria dIJ
Lisboa pelo nascimento, honra do Brasil pela criação, e credito da Companhia de Je"us pela profissão: o qual, querendo lrocar os mimo, e eslíll1a~-c, da lu'le, pelo de abrido, e lrabalhoso das mis õe do iVIaranhiío,
pretendia empregar agora os seus talentos na conversão da almas de innumel'avcis Gentios, com que parece-se inunda vão as margens do maior rio
d'ls ~nhores reis, cm cujos reinos vil'l'm, pelo quc loca ao rei, e ao rrino na ordem
rio poder, e que c. tão a elles sujeitos pOl' via de imJlerio, e jurisdicçuo, para :Hrm
~astil>ad(ls Com a tl'Ulporalidadeô, e virem á cõrte a cumprimento ele jllsliça, Mo só
pelo r,-i propriamellle ~hamados, 011 mandados vir, mas pelos tribunaes; ut ibi caso 7
cst: e é conclusão geral, que os Bispos, e os drlllai' -cclr-sia Ueos, no temporal, cslão
slIjl'i los aos rci ',c obl'igado~ a virem a seus chamados,segllllllo o direí to COlllnllllll,e r,-al,
do qual por vcntura nasceu a pralka de mandar o conrgo comparecer e os Frades,
cll'ri[;os, e juizes rcel 'siaslicos; e a sim o é visto usar no anilo de :1590, que m:\uctOIl
fi conej{o ~omparecer, e ncsta côrte ao Bispo dc Olma, e esteve ncHa por ullla callsa
jurisdil:ciollill, que InlclOu na "illa d dranda de Duero,
l'u"a o Dr. ao n, 62, e as enta o caso da e:,pulsuo contra os Re\'lns, Bispos, e mais
pe:soas ecclesiasticas, e diz no n. 63: qlle, ainda que os Sr~. reis, por slIa Illuita pil:dadi', costulllào lIsar das palavrols, rogo, CencOlllmcndo, que estas pala\'l'a' são pr 'c"pt i"il~, ejuristliccionacs, pois O Illesmo é dizer, rogo, que dizcr-mando; ut ibi caso!)U
IJst; c ~cndo os Bi~p')s, c pessoas eccIesia,ticas rebcldcs aos mandados l'I~acs o/fcndeudCl ao rci, e <i republica, ou á juristlicçüo real, como dito é, ou sendo pernidosos a ~us
suh litus, podem os reis manda-lo' silhir d.c suas terras. e reinos, e couflel1lna-los uas
lr.lI1puralidades, a nn que lião lenllJo contra ellcs jnrisdicçãO ecclesiaslica, sr-g'llnllo
l:stú disposto por decreto, e muilo' antore,;; porque estã') oh, igados a !iII a I dar Iideliuadr, obcrlicnda, c I'evcrcnciu a seu rei, c senllOr, .e a quietaçãu, e paz [lublicil,sel>undu
os 1.)1), e Guilherme onrando,
Y bien ii si C0ll10 el I'adre de Camilias pucde ecllar de su casa aI c1crigo. ó persona
Itcsubcrlicnlc, y pcrnidusa a la pax, l' Imen govr.rno della, a si l'1-rei puede cchar de Sll
l'cyno. cUj'a caueça mistica cs, ai c1eligo, ó flarre si fuere mcmbro podrido, l' inCluedil'lltr., cunrornll- ii lo de San lIYl'ronimo, Il-ferido en 1111 decreto, (fue las cal'ltes pndrida." si ilude cortar,l' la ovega rooo:l.a cchar til'! reuauo, porqllt' COII SU coulill,{io tlli
.illtisiClIIC las demâs; y nó sulalllcnlc (jnando los reys Ilsau dl:'w derechu, por ,-ia d,'.
111IJ1crio, y jnrisdisioll, pero aUIl qllanJu usau de IIS palaura., rllrgu, y encargu,
31
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que reconhece o mundo,com o filmoso nome de Amllzonas. A seu tempo
veremos [lu tO" cm ex()('u~'iil) u. fervorosos intentos deste apostulico varilo:
pas-emos primeiro ii atiulirnr a grandeza iuexplicavel de unimo, com que
o s~l'i;nis'imo rei O.•/oitu IV, !'Juiz remunerar a Companbia pelos grandes
cl'\'i~os.qlle via,lhe hal'ião razer seus Illhos nesta gl rioséI missão. Primeiro
qUI! ludo assentou cllnlsigo III andar cOllsianar rendas para a funJa~ão de
11111 I'oll'gio na cidade <.lo Maranhão, qlle s(:rvissc de escola, aonde apren(J,)~~um os missionlll'lOS as obrigações tio seu ministerio,no laborioso exerci<;io da propClgação do Evangelho, e reducção dos Gentios, ao gremio da
igr"ja, e vassnllagem da sua real corÔa; idéa, que a ter então efTeito,
l'ria uma elas maiores seguran~as para o estabelecimento da provincia
da Companhia de Jesus, e livral-a-bia das mUitas, e diversas ravoluções,
que depois experimentou; achaque grande dos antigos Padre, serem
IlIe5gllinbos em acceitilr mercês, ao me mo tempo, qne a liberalidade.
/-: grandeza de sen soberano os qller encher dellas ; segurando deste modo
pela real protec~ão os preciosos interes es, a que indispensavelmente os
l'I'i1l1zcm as maximasdo seu instituto; porque ou hão de olhar para a miios
do -eu rei ,ou hão de cuidar nas convelliencias proprias, visto se não poderem
ul.i1isar dos ministerios, quo exercitiio: porém o granJe z lo, e fidelidade
<lo Padre Antonio Vieira, que não olhava mais para os interesses particulilres da missão,que para o bem publico do reino, vendo exaustos os ErllI'Íos
como lo Iiazl~n alçando las fuersas los juezes eclesiaslicos contra lo snhdilos desloS
n'ynos, sl'gun en oulro parle diximos: podrá, si ndo inubedicutes, imponcrles las dic.:has pl'na,; purq~le el ruego dei principe, y dei snperior es preceplu eu lus casus en
que pnelh: lIIandar, y assi ~i hade distinguir este articolo.
Comprova-sr este capitulo de direito, para que os vice-rcis, governadores, e magistrados sllperiores sl'cularcs, lanto no Estado do ~Iaranhão, como em outra qualquer
parle deste reino, não recol'l'ão á frivola desculpa, ou escusa de dizerem, que não lêm
jurisrlicc(ão, para entenderem com os ccclesiaslícos, quando obrarem mal ,como no dilO
I~slildo .
. O Padre Serra Clarisso, antor da lIistOl'ia das Congregações. sobre a materia de
attxiliis, Iii'. 2°. cap. 19,25 e sr-g., IiI'. ao cap. 7°, e lI5, Iiv. GO, ses. 3°) cap. i",
reihc, que o I'adre l\1iguel Talllborino. geral da Companhia. 11,1 pl'Olr- 'Iação de Iidcli<Jade. que em nOllle de toda ella fez ao ponli/ice Clemente XI, r.m 20 de Outubro
de 1711. para observar obedicnte tudo quanto pela Sé ApOslolica lhe fosse mallltudo,
faltoll depois a isto mesmo, que protestou, e promellell não fallar, rcpetindo sobre
as conlrov 1'. ias dos Chius. com o prelexto de se declararcm requerimenlo , e represcnlações, b'udo-se-Ihe probibido lautas vezes, pela igl'l'ja, questionarem mais sobre
os ritos da!ju 'lia gentilidade.
I'óde iuláir-se. deste repelido dc lanta prelenç/io, com S. Thomaz,segllnda questão
35, que eSlão hem longe de emenda aqu '1Ies. q ue não perdem a espcrança de
melhorar-se. á clilig\~ncia~ de suas repetidas explicações, e manifeslas melancolias.
Parcr.e-nO', que são esles os frlldos, quc úevcm nascer dos avisos, que o glorioso
Santo I:;nacio fil"; ii Companhia, cap. li", n. M. aonde no exame, que manda fazer,
rf'collllllcnda. que fujãu de todas as dewrdens, a qne os I~m redu.,;ido no IClllpO prescnte a sua relaxação; porque UI11 dos scus eslimavcis Paúres. José da Costa, qur.
foi prol'indalnas lllissões cll~ flldias. escrcl' Ildo a Clemcnte \'Uf, sobre a reforma de
tanlils (!I'SUI'I!I'lIS d"lIcs, 1:01110 Irslelllllnha de cil'a,diz: lYova quülam misceri. ei cone 'wri 11/ula in noslm sodalilate: qui nrgUl (onellS est, Ullt CreCl(S, rt qui in il/is
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rCílCS, !llle elln tílnlo desejara llugmentnr,pnra se poderem sustentar nm
gloria da nação as guerras com Ca telta; dissuadio ao gnllHle mOIl1Jrrllll.
para que SU, pendesse a sua grandeza em tempo, em que eràn precisos
muitos caLedaes, pam conservar illeso os direitos da sua real corôa, representando, que bastaria por então, que Sua Magestade con igna se a ('nda
mi ionaria trinta e cinco mil réis de Dnn ual cOllgma, concedendo-nos tre:
aldêas de Indios livres,que fossem privativas tão sómente da adminiElnwiio
dos Padres Ilaquellas parte aonde se fazia necessaria casa, ou eollegill'da
Companhia, que erào laranhão, Pará, e Gurupá, que esta só meree poderia por enlanto supprir O arandes gastos de uma real fundação.
Ann uio o pii imo rei á representação do Padre Vieira, não menos edificado, qae satisfeito dos congruentes motivos, que apontava. CUnl:Cclell
promptamente o que o Padre pedia; e por serem estas as primeiras doa~ües
reaes, que teve a missão da Companhia, as queremos aqni copiar, para
eterna lembranca. Diz pois a primeira provisão que se expedio em ravor
dos Jesuítas:
« Eu el-rei. Fllço saber Rosque esta minha provisão virem, que O provincial da Companhia lo Jesus da provincia do Brasil me repre entou, qlle
eu fui servido onlcnar-Ihr, em Fevereiro de 16[~9, que da Babia de Todos
os Santos envia se ao Maranhão dez religiosos, para se empregarem lia
conversüo do Gentio t1elle, e que ao conde de Castello Melhor, govertludor
pu·rtibus nil~iZ pa1'vi cssc Cl'cclit, aut dicit cam regram ct miscrabilitcl' úllcrira
qllam consanescerc, at valel'c mavult.
Emlim, poucos são os Padres virluosos, e doutos, de den tro, e de fóra da CIIII1 Pól'
nhia, que deixem de jnstilicar a no.;sa qup.ixól para que não fique snspeitosa; poi, ;11"111
da fama publica, qnl! ha contra os Jesnitas, se acha na imagem do primeiro scenlu
da Companhia, pago 852, e no Padre Viclellio, geral da mesma Companhia, a grallde
diITerença,que os Padres têm entrc si, como consta da primeira carta,que o dito gerat
eSCreveu aos Padres e lrmão da Companhia.
Mas perguntaremos-lhe nós, sc e.sta usura de ambição, era fundada na inlelligrnl'ia
do seu nnico prestimo de ~enirell1 a Ocos, a respeito dos mais religiosos, na prét:;\I:fiu
do sanlO evangelho. que é a que lanlo se dilatou pelo mundo, cm mais de quin?' M'clllos, como obsenou o padre lJajo, pa~. 359; antes de ha ver a Companhia 110 II1111Hlo
em qne com os lrabalhos de ~1(JI1:;e_ antigos, se reduzio lu(!o o eptentrião ii fé dcJc'us
ChrblO, assim como em Inglaterrd, e outras mais nações?
Um S. Gregorio Magno, c S. roeraldo, nos 1JlIngaro'; Adalherto, em Bohemia; 1111perto, nos Bavarosj :idliano, e nrncarcto, nos FI ancos; baldino, em Saxonia ; J.. ólll1berto, nos Bell(as; ESlcvão cm ueciaj nenedicto, em J'olol1ia ; oulrO Adalbcrto nn
Russia, c Vandalos; Amando,cm Brabanle; Uvifrido, em llollanda; Onou, na Ponll'rania; e ullimamenle Bonifacio, em qnasi toda a Germania, Frisa, Alba, e Vascou~a; e
nenhum destes sabemos,que fosse Padre da Companhia.
Que hereges, sem ella, nã" (\(:lJclúrão os , anlOS Jcron)'mo. Agoslinho, Reruardo.
Domingos, etc I e que nãll fizerão s ns lliscipnlns; S. Pl'lIro mal'l. r, elll toda a LOIIIbarclia.contra os Manieh 'os; :.I\i1ymundo de Pcnaforte; conlra os SalJatario' ,em Cawlllllha;Albel'lo,e S.Thomaz de Aqllillo,e o 1'.1·lrll IlanholomclI cio J\Iartj'rrs,r.m Armeni.I,
Os religiosos do UOESO Padre S. Ji'rands~o, II"C hercges não I'l~dll?irfio em Allemanha, aonde não se sabe se a Companhia ~onvcrll'.ll algom, e sempre os taes Padr s.
COlll a maior humildade, c se1ll alflll'lla arro;.\ancia, sol.lerlm, e üwbição com que a
Companhia hojc quer tragür, c llisJr o Ulundu lodo.

- 2',,,. 11n dill) 1?5lalJo lhe filp.3se dar para isso elnbi1WI~iio, e o provimrntll neresSilrill. o qlle CIII;hl lliío leve lli~ilo por (;II usa uo: inimigos. pet!ilJdo unora
lhe li7.05'11 Inen;ê, nwntiar consi"nar neste rcillo ao ('ilns religiosos COII(Yn);l,slJsklll,lf~iítl de sua pessous,e o jH',)vimenlo nccessario de tias jt:rr('jas,
)llIl"iI :e !'oc!ljr"1ll IIlgo ell1harcar, o acudir aqnclla christilndade, qlle nOc'C'ssilil IIluilo de r 'lIlediu ('spiritua! : alleuuenclo ii todo O respeilo os dilos
n:liniuslls nii() lerem ni1qllelll~ eSlado rOUSll algllmn de qne se possiio sll'len1M, e 110 que sobre a nlilleria responuell o proc1Jrüdor da minha fllz nda,
i! 1'J11C se dOIl visla : Hei por iJem,e me Ilpraz, vistos os exemplo, que alleg;io, que o ditos reli"io'c:s, qtle hüo de passar á dita mis fio do 1\laraIII1;io, tellll;) r:ada um delle jJ,lra seu su lento trinta e cinco mil réis, com
dt:clurl1çiio,i.lc ser a metade do que montü!' a dila quanlia;e ao dito re:pcilo,
lhe rn,lllt!arei onsignar neste reino,pelo conselho da milJha fazenda, o que
tlll'ilr na renda do estanque do taboco; cabeudo nel1a, e não cabendo cm
;lIguma oulra renda livre: e qlle a outra metade e passe a eu procurildor
lIa "tanle na B'lhia de Todos os San los no rendimento dos dizimas do Ura ii
por m~o dos contratadores, assentando-se-Ib(; na Iulba a qlJantia, que e
lnoniar no sustento dos ditos cinco religiosos ao dilo re peito de trinla e
cilJco mil réis carla um, como tudo se faz nos mais reticriosos, e clero; c
isto procedendo jllstiticaçiio, da qual conste, que residem no Maranhão
inleiramente todos os ditos religiosos, para que a qualltiu, que se monldr

E rl'Slilllinllo-nos onlra vez 5 série ele lodos aqne\les, de qne IlOS valiamos na sobredita lIalTilçilo, para companhcirCls da nClssa ((11I'ixa, lanlClS all!I(lS anles <lo tempo 1'01
qlle agura nos achamo.;, seja onlro o cardeal de \Iollopoly, () qllal, cnmCl rdere o
Pacln~ ~'rra na Historia da Congregação de auxiliis, Ih'. 2", cap. 24, no allllO dc
1G01.. escrel'en a [o'rancisco da Pcnha, Oceano da :-'ag-rada I:Olil, qneixando ·se (Ia (;0111pa!lhia por este nlCldo: Alios religiosos, et doelol·e.~ floei /áeient, hae pe,. conccpta
IJpinione, alios omnes in duelos esse, ct in ag"os. E o Padre FI'. Diogo de Cardcnas,
da ordem de S. Francisco, Dispo da cidade da A~SIIJJlPt;iio de Pi1I'iI~lIay, insi~lIc prégador e\'~ngelico, cm 11m memorial, qne escrevell ii el-l'I~i calholico, diz: qlle os Padre's.
por alyras pO'ticas fdlas contra elil:, quizerão persuadir aos fndios, quiçá cxplicalllloIh'a:, que só elos Jesl.ilas. e fiassem, e não de oUlro, expondo os verso's com que
assim os incilill'ão (1).

Sic síne pOJlttti ill.~i/li("II.ç mCJltfa-ti'l. lltlUll~llt.
III ayori imp,,.atio. 'I~t (ulcra 11lÍ1101'a habeas.
Como na India S. Francisco Xavier no Hra;;i1 o Padr' II nc.hll'lil, CClmO forão o Padrp
Frallcisco de Ilallos, Francisco de ~lJns<t, .João Alltonio Anctrillll~, Alexandre d'l GIlSmilo. Domill~o lIamos, e ainda qlle ma i, anlij!'lJ' do nosso c;onlll'ciIllPnIO, o P<ttlre
.1olll1 de AIJl1l'ida, e oulros na ciclade ela Balda, que hem t111'rccião s.... i !.ilados; ell1l10
no ESladn rll) l\1aranhiio o Padre ~Iarco AlllClnill, o Parire 1\lIl1ibid Mazuiaui, o Padre
.Ioãu (:<Jrlos Orl:inl1illi. Cl !'adr' Gahriel Malagrid<t, c OlllrOs eslrall~cir(IS de gl'illlch:s
I':lras ~ "inlldl!S; como Ptlrtll!,(UPZI~S,O Padre (;a'par P(~reira, o Padre .B,~nlo da 1'011~~ca, que .~elldll na idilrfp. 11111 rapaz, é .iii nleslre lia Sd(;t1I:ia, e vil'llId ·S,. cm se Ih~ p~'r
c 'her o mais leV(' defeilo Ila prllfissão. ;llém de Oll/roS IIIl1itos P'1l1rps douto;;. c vlrllll~
sus em Coi:nbra, qne é o que não podemos negar, ~Ine ainda haja ne,te tCltlpO mOI ll(I):'io

~l~ranhão

senão descuidão de o incitar ao mesmo, ainda que por ou1ro modo.
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nos que fallllrem ao dito r\!:peilo de trillta e cinco mil réis se poder cnbrar
pnra II minha fazenda; il qual CJllilIltia c nlio ponerá 0'3slllr,ou divertir pelo
govurlléldor, nem por olllro algum rnilJislro em nenhnnHl olllra cousa, por
precisa CJIIO sC'ja I:lml pella do pacrar de Lia casa,quem as, im o n50 cumprir,
e de o plldl~r uemandilr por elle o dilo procurador da Companbia; e Odito
pilg;lI1lCmlo . p. '()I1linllaró, emqllanlo o religiosos oiio puderem ser
pngus no dizimo do jlilranhiio, ou lliio lirerem uens proprios deixados
por pllrliclllares de '1Ija reuda e possüo u:tenlar. Pelo que malldo a
lodos O' mini lros da jll.liçll,e fazenda, a fIlie locar,as im desle reino, como
UI Brll. il.e ~I[\fanhiio.qllc llldos elll geril!,e enfia um em parlicnlar,eumpriío,
c gUilrdem esla prnvi:iio I,il) inlcirlllllente, como lIell<.l se contém, sem duvida al~lIma, a qnal valerá, tOmo Citrla, sem ernbarot) da ordenação do
lil'. 2', lir. /.·0 ClIl eOlltrario, e pil,;arit o novo direito, se o dever. Antonio
dJrl'iio a fez em Lishnil ii :H de JlIllio de 165:!. O secretario, l\larcos Rodri:rUHs Tinor;o a fú scre"er. - Rei.
EI-rei D. I'e Iro Ir, de lJ.)i1 me nnriil, mandou dar m<lis todos os annos;
trezento e cincoenla mil réis, por t1er.r lO <.la secrelarill de e tado, com obrigllç<io ue lümm us PiHlrc. mais dE:Z religio os uo ~]aranhiio. Alé que indo da
mi siil) para Porlllrtal o Paure Pelippc Iktendoref, nu annu de 167'l, alcílll~Oll de 'lIél ~lllrte IlIdo no Vil ITlcrr;ê, . e"undo él lembran~n,CJue o dilo Padre
deixou e cripta de ua propria mão, e se achava no carloria da Companhia.
fic<,do. da rC'laxa<:i111 enl (P'" se acha a maior parte do corpo da Companhia, sem que
O~ bous P'lSSÜO e:n '111011' us m(IO., como já nüo puderão os oulrOS varões, que temu'
I'I~~ rido,
E (;01110 O a po~t()lo naq IIclla~ ad vel'lencia~, (1I1l~ nós agora lhe applicamo. ,diz.lJ ue se
rcl'lIrll1l:lII, nó., 1111: aC(luselhavalllll~, que o prindpiassl:1II a fazer pl'las conquislas, e
mis. ões, e principalnll'lIl' lias 01) Maranhão, aunde IH'ces -ilão d,~ uma grande reforma
os !Jadre~, e missiona rio, daqueJlas religiõe~, c cllm espccialillade os da Companhia,
pois se nnll 1C'lIlhr,io os sells slIp,'riol'l.$ do lJuro Ihl's adl'erle o Padre ~Iariantla uo Cilp.
HI, düs~I/I1tl:tntlll'crgo cscn/,'rn Sllb lIoe P"Ctexttl, quod ea nOIl satis probal'i posGont et 'flwrl1llm opo1'tcat I'ILInOl'CS susejta7'c, UI extra,nus Ú~ nutescat, qtlO in Sllcietali gcstum sil, para darcm 11H~lIlf1r exemplo ao mundo, e nÜIl se fazcrclll com
~enl,'lhanlcs proudirnenlo: no ~eral allribnllJ da soberha ambição, vaidade, e innr!xi-

lJilidadc, dcsobedicltlcs aos seus estalulO , e leis de Vo:sa .\lagcslade, como o sãu de
pn:,enie,
b: purqllro rom nma mC'sma acção satisfaçamo a dons reparos, qne podl~m fazer na
npplkaçãll do soun'dilO l,':\to dr: S. Palllo,na pala"ra blaslcmicL, e no desagrado qlle
"III IIÓS qner r,iõ notar, para a Compallhia, qne nUllca tivemos, lIelll havi'nw aos
\'I'rdad('iros filh IS della, nos valt~!ll(JS da carla e.il:ripla ao I'adrp. Thomaz Furtaelo. dada cm Bllrgo'Ixomrllsi. il 22 dr: ~Iaiu de 165h; porque consta di sera o Parire Diogo
de MOllroy. reilor l'm1H,'xico, vClldo Iiligio~os se lenta mil eSClltlos, que lima D. Beillriz
"in"a deix;ira aos I'adl't:~ cm .\lexim. sem se lemhrar de seus parenles, Ijue o diabo
I""asse;i Cumpanhia; pois nüo senia 1'~le din:lI'iro mais, qUI: para "encror dl~mandas.
lJillbo/u,s Q,u(cl'a sorilltalcm ad 'fldd nobis scptu1/[Jinta ill(l selltnl'lUn mi/iCl in
lJe cullü, serlJÍI'ct nisi ad titi_~ illis dc villccllclas,
1,10 parr'ce IJla:I't~lIlia.se pela COIll[lanhia sc elllendc a de ,Je,;us; e o l~,lranha-Io, é
jnslilk,I(;ãn do cullO CHlhulico, que lhe rendemos,sentindo, que contra ellc se pi ofl'l'is. e
ilUl 1011 desacato. qnc se eqllÍlorjlle com "Ia~fcmia.
l\las ldlllbem lica llIuilo mal SUltnl!:, que o- J'adrcs Belchior de Ollantc, esse dcfcll-
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Diz pois:' « No anno de 1684, ai 'an 'ei de Sna Magestade, que se pagassem lodos os <.InDO:; novecenlos e r,incounla Illíl réis de congrua e luvel,
e perpetua, com condifjiio de termos actualmellle no ~Iurilnlt[jo lrinla
pessoas da Companhia de Jeslls. a\liviando-lIos da condi~ão, e não obslanle
a deixa dos fieis, e sobre a .illslifica~ão lIos dilas lrinta religiosos, qne
baslaria uma certidão jurada pelo superior maior de toua a missüo,assig.
nada pulo governador,ecôpitiiu generulde todo oeslllclo. roi isto I) que alcancei da liheral grandeza de Sua l\lageslade, que lliío foi pequena marce para
essa missão, e tFlml)em não pouca cOllsola~ào mirtllél O favorecer-mo Ocos
pára o poder alcançar, etc. Esta é a unita rendiJ, que tem a vice-pro\'incia
do Maranbão do realtl1esoufo, que a grandeza dos augustis imo reis de
Portugal no<; consianou para elerno monumento da sua magoificencia,e per·
petua gratidão da nossa deviua lembranr;a. Hoje se acbüo em toda li vico·
província não só as lrinla pessoas a que Sua Magestade nos obriaou, mas
seis vezes trinla ,que pelos collegios,ca. aS,e mis ões se occu pão na salva~üo
dos proximos, e augmetltu, e conver ãodos Gentios.
Cnneedeu mais o zelo issirno e real fundador ua nova mis5~0 tres
aldêas das já convertidas para o serviço das tre casas. 011 collegins,
que se bavião de fundar nas lres Capilanias do Marallhii , Pará, e Gurupá,
visto,que se nào podiiio erigir, nem ootar das reaes renua , pelo muilo,qllo
eslavão esgotados os Erélrios no governo dos ministros de Castella, e serem

SOl'

das questões, e argumento nas congrrgações feilas contra o Padre L.Uil Molina,

q ue foi o Gama da escola média; Lnil 'L'orrialltl,presidenlc das disputas; (JalJricl Vas-

ques, l~.nte ete thcologiu no collegio dl~ Salamunca; e Nicoláo All1Jus~an, reitor
do co\le(:io daquella cidatle, dissessem que o l'upa Clemente VIU era mal arreclO á
Companhia; e ignoranle da sua etoutrin~ de e~cola média, c(\mo afirma Serra,Rutor,nas
Cnng,·e.qações, liv. 30 , cap. 115, liv. 5o,ses. 6. cap. 5°,edic. 2, como lamuem no IiI'. ?,o,
cap. 211. que obrára o tal ponlíficE contra elles, pn:sos, que forão lia inquisição de
HUllla. ncstas pala I'!'aS: adeo me esti perturbant, ui pene mentis en'ore ex pertt!7'b./tiolLe me efTiciant.
Sendu tanlos os queixo os, como temos referido, e além destrs muitos mais padres
Jesuitas, que escreverão a Clcmrule VI[I, pediullo-llJe a reforma da Companhia em
lima carta com duas illscripções, dilelldo pnr fÓl'a cm lima: Patri beatissimo Clemente VJlI ecclesiro cat1tolicro, (lJct~menio pILstol'i. E por d~ntro em oulra: 1"'0 societate
Jesú ad Clementem V11 f pont'ificem maxi,n1~1It saltlt(~r'is ad 'm.onitio, dizf~IHto no
prillGÍpio della: tua autodtate lJate,' beatissimo, vel dessins Divino Concilio per!'cctwn est, ut viro Palre nost'/'o ,qenerali, jnstis suff"agi'is, etc,. em que lhe pedião
ii rc~furma pelas culpas do seu g"ral, e mais superiorc.-; a elle Sllbordiuados.
E o I:'udre Nicolúo Causino, confessor de el-rei de Fran!;.. LlIiz XI!.f. que eSCl'rveu a
~tallssio Victellio. geral da Companhia,em cana (le 7 de Março de 1638, ~e queixa"a
d',s murmurações, c desordf'l'ls della: e OUlra dol}atlre Fr. Valeriano Magno, capuchinho. escripta a Alexandre VII, em 28 de Ahril de 1656. rOl que lhe dil, que por u:io
incurrer 1'1)1 censura, os df'lIuncia como hcn!J.(\·s lia sua dOlllrilla escandalosa; uascida
esla df'nunci.. de UIll furto, que Iizcrão na factura de um testamento de cem mil
escudos dl~ ouro; df'c1araudo na mesma dUlltriua, por \'ia de UIll parocho, que as Ics'1'lIInllhas falsas, que para esle elreilo houve. lião pe('cilrflo, nem dc\'ifio resliluiçll0,
slIpprind(J-a com outro genero (Ie buas obras, de oraçflu, jejull1, e ~slllolas i e islu
IJavclldo ueste caso receado d(~ falsida(le, juril111cnlo falso, fUrlo, oppressão da justiça,
~(illldal{), c abuso do tiacrill1lCntu da PC1Ülcuciu.
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3 rrora

precisos P:lf[l o grandes gnslos das futuras guerras da monarchia;
lIlulivo, porque o Padre A.nlouio rieira, agra ler' ndo, não a eilou B mercê
com que a liberalidade de ::;uill\IlI rr esl'lde queria fundar,e uotar um collegio
á cu la da sua real fazenda; servindo as duas aldeas, (que a lerceira não
sortia ell'eilo,por nUI:ca S fundar ca a da Companhia no Gurupá),como de
fundaçãO, e dole para o dous cllllegios tIo Marilllhão e Pará, como até
enllio se observava pelo grande cnidado e diligenc:ia, com que os Padres
tinhão sempre allendido ao bem,e conservação das dilas aldêas, A provisão
em que se fundou a real mercê é a egllinle:
Euel-rei: Faço saber ao' que esta minha provisão virem,que eu fui servido ordenar ao r lioiosos da Companhia de .Jesus da provincia do Brasil,
por outra minha provisilo, e na fúrma, que nella se declara, que daquella
po ~iio passar ao Maranhão a continuar com aquella missão, e conversiio
tio Genlio,em beneficio e fruclo de suas almas; e porque será justo, que
se possão valcr d0s Indios para seu servi~o, embarca~ões, e entraua do
sertão: Irei por uem, e me llprilZ de lhes conceder, que possào ler uma
aluna na Capitania do Muranbiio, outra na Capitania do Pará, e oulra na
uo Gurupá, que sfio as partes aonde hão de fazer as sLlas residenciüs, e
i lo para que com mai::i commodidude SI]a possão fazer SUilS missões, e
dilatarem a ré pOI' todas aquellas partes, com declaraçào, que os dilas
religiosos serão obrigados a pagar aos Indios seu trabalno,oa fórma, que
I\s irn lornamos a rlizer,C1ue sendo tantos os qneixosos,não se dele julgar pelos mesmos I:'adres,nem pelos seu sequazes esle n05'0 des·1fo:w por nspeilosu,qnilndo o qnp só
faz mo , além do· ca os parliculal'l's sncc'didos COIllUO,CO, cum os no. sos ~o\'Cl'lla
dorrs, é referir o q ne outros escrevêrão. rogando com clle ao· lI1!'smos solJeranos, qne
são o. que pudcm concorrer. para a empnda de tania relaxaçãn. Reges illtelígite
erUll1"lllini qlli judicatis terram. Qne acl\'irtão os Illonarchas, qlle se contra os vOIOS
promellidos de obl'dicllcia ilOS p'lnlilices, tem havido tanIa rebeldia, como a deixará
d lia ver a rcspeito tios principes, a ql1PlI1 :i lião prometlem na sua profissilo.
O pobrl: rei de Ormuz no ,Tapilo,e o imperador Fern,l\ll\o J r. spjilo os que justifiqnem
eSle UOsso rt:ceio; sendo o primeiro entregne pelos Paure. traidoramente ao illlperadol'
do Japiio, sem lhe valer o er catholit:O, para deixar de lhe lirar a cidade de f\ankin,
pOrlo que de Cjl1\'iI o dito imperador por mais seguro; pela qnal aleivosia os expulsou
do Japão o mesmo ilnpcrador,como se vê do Theatro ,/cmitico,pag. 311 ; di. correntio
prll(l'nlem{!nle o dito imperador, que se os Patlres faltavão a UIll rpi cnlholico com a
tidelidilde, por conla das maiores conveuienr:ías. qne r.lle lhe fazia; que mais nalllralmente lhe snccctl 'ria, s~ntl(l de outra reli!;iãO, na primeira utilidade, qne com vaotalagem lhe olrerel'es>em.
O s"~nlldo, de qnem foriia tão beneficiados depois da victoria de Praga; porqne por
11m Edilo mandon restituir ás •.'eligiões os l\Iosteiros lomarlo pelos prol~stanl 5, e Ih'09
!lão deu a elll'S, o inlent{n'ào malquistar com o pontilice, depois de a esle o Illesmo
lillperador os ler louvado.
AUljUslissimo rei, e scnhor, monarcha verdadeiro cxrmplo de Dros. se Voss~ iUagrstaele não acndir, por seu zelo calholico. ao desamparo enl que se acha iJ(lnl'lIc
!\.ilildo do Maranhão, opprirnitlo pelos sobrcditos Padres. brercmenle acauarúõ as liela:'!
OSSl:n Il'aes vassallus s~,t:l1larcs. que o habilão tlebaixo du jugo inlolenll'c1 dos mpslllos
l'aeln's; mas corno III ,"ossa .'Iagcstadc, e verifica o que diz o Espirilo SanlO, "obol'lllul'
r!VlIICIll'iU. t,'01tUS ejus. Esperamo ver· nos mclhorados,para que Os bons rÍ\ao quieta,
e llilCifit:amelltc, e Os 111.'10 sejã'l mandados despejar tlellc.
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se cosluma, ou 101'05 milito ao SOll conlenlo, sem por nrnbnmll via os
poderem clIptivar. pelo que mando ao I'ilpitiies-môrcs das ditns CilpilallillS
do Maruuhà0, e Purá, c a03 (lfficiae fLi nln ara deli,,: qUI3 ("ada um,
pela parte ql1e lhe tocar, faca dar uos ditos religioso as uitas alMas, na
fÓ1'I111l acima referiuH, e cumpriio, e guardl11l1 esta minha provisii ) muito
inteiramente como nellll se contém, sem c1I1ViuéI, nem cOlltrauic~ão alglllTli1,
a qual se registrará nus livros das camaras das dita Cllpitllnia , para :\ todo
o tempo constar, o que por ella orueno ; e valerá, como carta, sem embargo da ordenação liv. 2° til. I~O em contrario; e se pas.uu por duas
vias,das qUiles uma só tcráeffeito,e pugaráõ o novo direito. Manoel de Oliveira a fez em Lisboa a 23 de Setembro de 1652.0 ecrelario Marcos Rodrigues
Tinoco a fez escrever.-Rei.
Do contexto desta provisão se vê claramente, que o senti do do real Joador
foi (~ar aos Padres as aUêas li vres,e desem haraçadas; porém os primeiros Padres,por se não malquistarem com os povos. que nunca levarião a bem o
tirarem-se as ditas aldêas dos serviço dos moradores, q uizerão antes.como
fizerão, desce-las á sua custa, e funda-Ias pela sua dilirrcncia, indo aos
matos, e interiores du sertão a busca-los com Dão pe jueno trabalho, gastos,
e paciencia, que tudo costumão con umir semelllllntrs onqui las. A do
collegio do Maranhão a puzcrão no sitio, que hojese chama Mara Ú, e a do
collegio do Purá no lugar, a que derão o nome de Curuç.á, aonde "il'em
MOn!L

DOS JESUITAS; SEUS RF.GULA~JENTOS E ~IAxmAs, P.IRA
QUI:: 'r1::11OS DITO.

JI[ anila

REFonçAR

o

Secreta.

. Gu~r~em os suprl'iores, e reservem em seu poder com de 1'('10 esta~ pl'iI'arfas
Instrucçoes, e uuic.1n)(~ute as participem a mui poucos dos profPS sos ; instruindo
de algumas com tudo os não professos. quando o int res. e da Companhia o exigir; e iSlo com o sello do sigillo, e lJão como se 'lllas til'cs. elll sido e:criplas por
Outra pessoa, mas obtidas pcla propria expcri 'nda daqlll'lIl: qlle Ih'as relata. Como
grande parte dos professos farão instruidos destes al'canos, 11 COlllpanhia reglllou,
desele Sl:U principio, que aquelles, que os sonhessem, nfio podl'rião elltrar em
algullla dóS outra. ordens, exceplo na da Carluxa, p lo 111'1Iivo do n~liro Pnl
que I'h'em, e do inviolal'cl sileJlcio que obsenão; o que foi confirmado pela
Santa Sé.
Oeve-se lomal' bem cuidado para obstar,que estas advertl'ncias eheguem fÍ5 müos dos
estrauhos, porque lhes <!nriào um sinistro senlido. por invrja á nossa ordem. Se iSIO
ócontecer (o que DI'os não permiltn:j ne;;nc-se o serem . tas opiniões da COIllpanhia, fazendo-o assim cCl'lificar por aquelles, que se ~ahe de posilil'o a, ignor5o, e
oppondo-Ihes as 1I0~sas instruc\iões gcraes, c as nossas rc~ras impressas, ou escriptas.
Pesquizcm sempre os superiores com tle.ivelo, com prndencia se ul:;nITI dos nossOS
tem rel'l'lildo a algllm estranho estas in,trucçÜI:~, porquallto pessoa nl'nhullIU as copiará, nem para SI, uem para qualquer outro; jillllilis se cOllsenliní serem ClJpiadil~,
~pm que proceda liccllI;a llo gcral,on do (lI'uI'indal; e suspeilando-sI'. fine alf.:t1nl
não st'ja ;I[lIO II obscl'l ar Ião sublimes arcIlUO', digii-se-Ihe o çOlllrario, e Sl'jil I'Xpulo.
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conlentes, e satisf~itos pela rMiduue do Plldrrs, qne lhe tlssistem, que á
llfio ser /IS im já estarião, como outras mllilas consumidas, que sendo do
mesmo tempo,apenas se conservão as raliqllias de sua quasi perdida memofiil. E' certo que (IS grande epidemias ua bexiaA,e sarampo; que tem sido rutile. ,e deplora rcis ao eilado, fazendo no mi era veis Indios,como mais ffilcos,
maior estrago,as tem em grande parle diminuído; porém a continua as islen(·iil do necessario os foi conservando, corno um principal estabelecimento
da sustentação dos dous collegios,que sem o sen'iço dos lndios se não poderião menear nas conducções de suas canÔas.
o PADRE ANTONIO VIEmA PASSA AO IIIARANHÃO A RESTABELECER A !.'iOVA
nu 5'\0, MORTOS TODOS OS MISSIONARIOS, VENCENDO PÁRA ISSO AS MAIORES
DlFFICULDADES NA GORTE.

Passadas já as provisões, e assignadas as congruas pelo magnanimo restaurAdor da I:berdade porturrueza, para o fundamento temporal da desamparada mis ão, por terem neUa morrido, como vimos, os ultimos missionarios, que a suslinbão; restava só o cuidar no seu fundamento espiritllal em uma muito escolhida, e fervorosa recruta, com que se pudessem
presidiar, senão todas, ao menos as principaes conquistas, a que o genio
uo mal, e a ambição de alguns poderosos, não deix8vão de repetir
DE QUE

iI[A.~E1RA.

SE DEVE GUIAR A. COm'ANUlA. QUANDO PRINCIPIAR ALGUMA

FurmAçÃO (1).

Pa"" que srja agrada I"el a05 hahiwlIles do lu~ar. seria muilo convcnirnlc eXplic.lr
o dl'si;mio da Companhia, lal qual se acha ordenado nas instiluições, cm que se diz:
a Companhia dcve deslinar-sp. ii salvação do proximo, praticando o mcsmos e-forço, ,
(Ine faria pbra alcançar a sua pl'opria. E' o motil"o porque se del'eril praticar os mais
hnlllilcl,'s serviços nos hospilaes, visitar os pobrcs, os aIDictos, e os enrarcl'rado.•
Del'c-se ou'·ir as confissões com promptidão, e {:cralmenle, para que os moradore·
dc maior consideração do lugar, admirem os no .os, e lhes queirão bem, p('lo motivo
da exlraordinaria cal'idadf',que se jlralical' com lodos, e pela novidade da cousa.
Que a lodos lembr!' pedir modesta. e I'elil;iosamenle os meios de e'l:erccr seus mi·
nislerios ii Companhia; l~ que diligenciem l('anhar a bcnevolencia, principalmcnte dos
rcC!esiasticos, e dos seculares, de cuja autoridade se Jlrecisar.
Del'e-se ir lambem aos lugares di lantes, aonde aceitaráõ esmolas, até a mais pc(I) O ln·l!tulo dos Jesuitas, seguindo a opinião mais racional, foi uma peste, que se introduzlo na soclCdade.
'lia m·lximas forão tão perversas, tão violentas, e tão crueis, quc em toda a parte, onde
eBas aP(l1l1·ec8rão, não e "irão Senão de ·orden , homicidio , ~ devastações. Sua 'p~ixões donllnantes prão II sede do ouro, o amor do poder. e II sensuahdade. Em sua amblçao de me~uracla, alies nspiravão domioar o univel' o; paI:a .~I.legar <i s~u lins.. não c~nhcciã~ ou~ra IFli
que II C!'" slIa vontade; para venCCI', quando li Intl'lga era Insufficlcnte, nao duvldavao de
l'Ocorrer ao veneno, 011 ao punhal.
COI11 'sta raça infernal de mon tros espalhados no mundo inteiro,como um rei poderia contar Com 'ua corõa, e seus vas:allos evitar a morte ?!!. ...
SIl~l ~'ida eslava cootinlladameoteexposla ao furor brulal destes seelerato ,cuJo exce'S0.
c III arao tantos males, e fizerão correr ondas de . ungue. Afim de asseilUl'ar o succe 50 de sen5
tramas,os.lesuitas con1eç4rão por se apoderaI· da iostrur:ção publica; obtendo da orle ,qn • 'I .
111 il:idatll! lhe ro~se sujeita, adi posta por IIlfeiçiio a njllda-lo ao cumprimento Lle. ('us pr,'J~clo ; 1J0rl:nl não era só alli, que consl tia prepal'nt' ([ longe os call1inhos para adiunta-I.,)
::S2
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fnrmidnveis a!>sl\ltos, vr.l1Jlo ns nldêll!> sem pa~tnrp.s. e o!> 'filhos sem plli~.
que os del'iJlldossem de SI)US illimiglls. e os condll2.isscm pnril o seguro grtlmio da silnla igreja, que eru n intellto. e maior cnidüuo ue Sua MafTestaue.
que por isso clara pres a aI) Pa(lre \ icirn, para que expedi se fi toissão. l\
qur niio fillL.tvào já muitos. c ferrara os varões, que se oITereciiil). querendo
lrorllr os mimos de Portugnl,pelo uesabrido uaquelles sertões, Era Padre
Antonio Vieirn, o que rnnis que todos appctecia esta glorio a conquista, ue
que via, se 'havia de seguir tanta gloria de Ocos, e conveniencia de seu
principe, auO'mentant1o-se·lhe nas espirituaes conquistas os vassallos, e nas
suas conversões os mai gloriosos triumphos da nossa fé; mas como desta
missão, que rol a primeira, que chegou a salvamento. por se ter perdido.
como vimos, fi du Padre Luiz Figueira, foi o prinr.ipal movei o granua
"\ ieiro,como quem guardava em seu allimo,o scr um de seus companheiro,
por mais que visse se lhe havia de oppÕr a vontade insuperavel de seu
sobrrnno, que julO'llva não convir ao sou real serviço, o privar-se em semelhantes tempos de um leio fiel vllssallo, seja-nos portanto licito fazer
primeiro um brevissimo epitome ti.. sua vida. para sabermos quem foi
f!S {l grande homem, que t.antos creditas deu li nllç'iio portuguez8. tania
lustre á compllllhia,o com cujas acções se bll de ennobrecer não pouco esta
nossa historia,
Nasceu oPadre Antonio Vieira aos 6 de Fevereiro de 1608, segundo conta

°

(Iuenas, trndo-s':l feilO conhcccr a indigencia dos nossos. Depois dCI'p.m-se dar aos
pohres, para edificar aquelle~, que ainda não conhecerem bem a Companhia. afim (Ie
qur sej~o tanto mais Iiberaes comnosco.
Pareça acharem-sr todos influidos uo mesmo espirito, e que se adestrem a praticar
as mesmas maneiras exteriores. afim de que li uniformidade, em ItIO exteusa diversidade de pessoas, edifiq ue a lOdos. Despeção-se aquelles, que de outra maneira se
cunduzirem, como pessoas bem nocivas.
Nu principio, qne os nossos se acautelem de comprai' bens de raiz, mas Ae tiverl11Jl
comprado alguns bem situados, qU(~ seja em nomes suppostos de a1lluns amigos leaes,
e que guardrm o segredo; para que a nussa pobreza se julgue maior. que os hens de
raiz.proximos aos sitios em que lemos collegios. sej40 t:onsi"'lllIdos a collegios distautes,
oh,1<Indn as 'imo a que os principes. e 05 magistrados jámais possão saber com certeza
qnilcs são .IS rendilS da Cnmpanhia.
QIW o~ nossos se uestinelll nnicamente ás cidades l'icas,com tenção de residirem ahi
em fórma de collcgio ; porque o designio da nossa Companhia,é imitar Nosso Senhor
com mais rapidez; conveio, que e1les frequentassem os palacios, e se aproximassem do
!hrono.
Foi untão,llue se os entendeu pré~ar por din'erença uma moral relaxada, justificar os vicios,
de;;p,ulpar as paixões, altenuar os crimcs.
C.vla um podia ser um perjuro, adultero,homidrla e mesmo não amar a Deos; a lIbsolviçiiO
du.u.m .1esuilil. era UI!1 remedio pilrn todas as sorles de peccados; e o pellltente,qlle linha a
lellclllncle fie bte-la,1ll dlrectalllenteao céo, ros e o mais furioso assassino ou parncidll!
A confessores t~o coml!1Ddos. 11:10 podiiio faltar penilentes; porque não ha nada mais a~R
,lavel,~o que I!nllhnr o I:rl) sem tr,lbalho. Os ,lu, uitns. senhores da direc~iio das consciellclas,
sl)ulJ~rao lo~o t~dos o:' se):reclos da, familins. \'iriio á eus pés,os reis mais poderosos; estabcléecrllo-su os JUizes dI' suas acções; regularão sua conducla e acabarão por se arrogar do
poder: A Europa. v,io·:,c I'I,ll:io ~Ilplivada por eHes; não hou vti intrigas, desordens, revolta~,·
.1-'HS';IIl:.'!0.. perlll!llIs, ou IlJhlUldad~sde que eUe~nii(l participas cmmais,ou menos. Pnrel:1lI
lllle it'\'I:IO 1I1I\'ol\'lrl0 ,'m 11111 1<JI:lCln Impere, pll\'cl lodo (JS reinos,aOIll de que n.lo hOllv~sse
mmh.u m, que pude's') 5ublrahll'-sc á sua 1I111l!encia. i'iiiu rcrl'rirenlos lQc!ns as atrocidades,
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o Pa.flrc And ró fIe llarrlls na hisloria ela sua virlil,foi baplisni\ll ao"15 do oiro
lia t;)uaue ue Lisho-ü, (upezar da;; duvidus que se lQrn suscilauo),esc!arec.;ida
palria de lJomcns subias, e insigne em produzir berólls, ü quem li mesma
Fama formou elogios, para serem colloeadas suas estnluas no lemplo da Memorin. Havasc()s e Azevedos farão os dous nobres ramos de seus benemerilos
progenilores,chumando-se seu pai Cbristovão Vieira Havnsco, fidalgo da casa
de Sua Mugestade, e sua mãi D, Mariu de Azevedo, não lTIenos illustre pelo
sangue, aos quaes nem o amor da patria, nem os mimos da côrte puderão
servir de demora ao grauue desejo, com que se oITerecÔriio a servir ao seu
príncipe no estado do Brasil, para onde partirão no fim do aono de 1615.
~evaodo em sua compaubia ao nosso heróe, sendo ainda de muito lenra
luade. pois não contava oito annos. Cbegados á Bahia fi salvamento, tralárào Jogo seus pais ue o applicar ao exercicio das lelras, que entào se
ensinavão com grande augmento dos atumnos no collegio tia Companhia,
Vivia o novo canditlato notavelmente desconsolado, vendo-se muito inferior
nos talento ,aos mais ondiscipulos, por ser de muito rude memoria, e menos dp,licada comprehensãn, Desejando avantajar-se aos mais, recorreu ao
lhrono da bedorill Divinll,á Soberana Virgem Maria, que na Sé daquella
cidade ciaBabia se veneravll com o especial titulo da Senhora da Fé,ou das
Maravilhas,de quem era cordialissimamcnte devoto. Não se enganou na elei·

Jesus Chrislo, quro o mais !lo tempo se detinha em Jerusalem, andando de pas agem
pelos lugarr.s lIlenos notaveis.
Devl'-se sempre extorqui r das l'iIH'as a maior porção de dinheiro possh'el, inculcandolhes a noqsa ex Ircma pob ,'l'za.
Unicamente o provindal, em catla pro\'incia, deve preci. amrnt(' saber quaes ,no as
rendas; por<!m,o quro esth'cr no tIlCsonro de 1I0ma, eja um lIlyslPrio sagrado.
Atlmocstt'll1, e digllo os nossos cm torla a parle lias conver ações, que elit's vlerão
para Inslruir a mocidade, c para ajudar o po\'o, tudo gralllito, e sem excep~ão de pessoas, e que elles não pesão sobre os poros, COOlO as outras ordens religiosas.
MANETnA os PADRES DA CO~IPA"'IIlA PODERÁÕ ODTER, E COI/SERVAR A
FAMILIARIDADE DOS PI\Ii\'CIPES, VOS GIUI/DES, E DAS PESSOAS AS MAIS NOTAVEIS.

DE QUE

Devemos fazer os maiore~ esforços, para capt~r a allenção, e alma dos príRcipes. e
das pessoas de maior cousideral;ão, alim de e\'ilar,Cfue pl~ssoa alguma se alreva ~uble
"ar-se contra nós, mas anl(~s, que totlos sejão rorçados a dependerem,
ele que elles se constituirão aulores: conviria volumes para enumera-las; por~m, para
dar uma idta geral do caracter de~ses monstros lalados, bastará reftlrir 'JS feilos seguintes:
Em 1547, em urna noite das mai escuras, os Jesuitas de Coimbra,em Portugal, sahem de
suas moradas, uns coherlos de-lrapo" e oulros qu:,si nUs, correndo ás ruas com lochas ace·
&15, e o crllcili:l:u n~ rufio, acord;io os habitanl 'S grifando por toua as porles :
O inferno, o inferno para lodo' rós, que 't.1i t'm peceado 11I0I'tal! \'inde, vinde ouvir ii
palavra da salvaçflo !.... Elles levarào o exces o á entrar lias i:;I'cjas, ne la po ição indeeenle,
c continuanclosuas vocil'eraçóe .
Em 1548, os Jesuitas vii a Salamanos,como praeursores do Anli-f:hri lo, nomingos Melchi0r
de Cano, (: o aulol' desta farça; elle é recompensado pelo bispado de Canaria, que ohl!!ve
\lOuco tempo depoi',
Em lnl!), os Je 'uitas est.1bclecidos no reino de Conl( , na Mrir.a, são expulso por lcrt'm
ommetlirto os mainre' excessos, I? cau adu damuo' mui consideravei" ao l'ortu"uezeo, e
mosOl'> feito pord 'I' a \'irla a Illuilos.
Em li>á2, os Je uilassão accusaJos d()muilo crimes, entre outros, de e lerem entregue ao.
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porqne Illnlo 'oub' pedir, e lnmhem souhe rmpenhar fl Sanlissima
Virgem, que lhe al':illJçuLI o que desejava, dando-lhe a cabeça um -e-lalo,
com O fell1. anlluncio dos grandes the:iouros, que nella havia de depositar
a SiJbeuoria do Altíssimo, e como testemunho irrefra"'avel da marôvilha,
que recebia da poderosa intercessão da Senhora da Maravilhas. Dalli por
diante,foriio tào felizes os progressos de s~us estudos, que lIão só assombrava aos couJi;;cipulos,senão.que admirava aos mesmos mestres. Resoluto
em tomar estado de religioso,para se retirar do mundo, pôz os olhus na
Companhia, a cujo instituto tantG se aITeiçoáfil, que deixando furtivamrmte a cllsa de seus honrados pais, se recolheu ao collegio, resolvido
li não sahir delle, senão, ou vivo com a santa roupeta, ou morto com
qualq uer outra mortalha. Vista a força da vocação foi acceito, pelos Padres,
que Jogo derão parte aos pais da resolução do filho. Carl' '1'50 logo estes•
.com alO'uns parentes a dissuadi-lo de uma eleição tão arrebatada, a que se
nào podia dar outro nome, que a de simple~ velleidaue, por c niio poder
compadecer em annos tão verdes o mimo da propria casa,com os ri Nores da
religião. Tudo lhe propuzeriio com efficacia, mas tudo rebatia elle com
industria, alé que cançados os parentes, ficou vencedor ess esforçado
Hercules,nas primeiras mantilhas da sua e pirilual edurl1~ã(), com notavel
exemplo dos Padres, e consolação dos mesmus pais, que já davão por acerTendo-nos a experiencia mostrado,qne os principes. e os ~randes senbore são principalmente aITeiçuados aos el:ciesia,licos, quando "stes dissimuliio suas acçõps odiosas,
e as iuterpl'rlã favoravelmente, como se deixa vêr nos casamentos,que COlllral;lão 1;0111
suas parentas, on alliadas, ou em consas sernl'ihantes, c1eve-sf~ anímar aquelh~s.!fnc a~
praliciio. csp"I'anr,<1ndo-os de consp.guirem fadlmentc, pela intcn'ençãu dos nossos, dispensas do I'apa,(jue elle conceul'rá,explicando-se-lhe os 1ll0lh'os.proJuzindo exemplos
senwlhantes, e as opiniõl's, (jn~ as fa\'orcl;cm. com o pretextu do bcm l:OlllmUm, e da
maior gloria d(~ Ocos, endo este () fim ela Companhia.
flr.vl'-se praticar o mrsmo, se o principc l'lIlprehendel' exr.cnlar alguma consa, Ifllc
a lodos os grilllelcs nao sl'ja igualmenlc a"rael<1\'d. E' precisO anima-lo. " impelli-Io.e
induzir os outrOs ii sujeitarem- e ao prindpe. c ii /Ião o contradit.erem; mas elll
geral, sl'm nunca descer a qualqllH parlicularillade. l:um receio ele que se allrihua ii
Compallhia, se o negocio não produzir seu elr~iIO, c afim d quesc csta acção fuI' dc,approvada, se prueluzão opiniões contrarias,(jue a defl'ndão int'il'amente, e quI' ,e
empregue a aulori~ade de alguns Padres, de IJU~ se esteja seguro lhes ~ãO ucsconheactos mais escandalosos nas casas, onde reunião grande quantidade de mulberes, que erão
fu "Ligadas uma por semana pOl' eus confessores.
Em 1553,'na lndia, o Jesuita Henriques, r\ causa da morte de um grande numero de Portuguezes, porque,elll lugar de trabalhar na propagação da .anta flÍ, não se OCCUIJHVa senãorla
ppsca das perola•. Elle leve melhor sorle, que os pescadores, P0l'quc pr\de resgatar sua Vida
meliaute mil peça de ouro,que deu aos [ndi05, SOllllnU verdadeiramente Illuito consideravel
para quem fez yotod.e pobreza; estas peças valião 12:t!>800cada ullla. scnuo pois 12:800:jl!OOn.
Em 1554, nc.l" de Dezembro, a lHllversldade de Pal'Í lavra contra os Jesullas Ulll decre~o
no rl'HlI se e.lla exprime da maneira seguinte: esla sociedade nos parece elCtremamenle penI!0sa,no que tflca ,i fé, inimiga da paz da igreja, funest., ao cstado monastioo, e instituida anl!"
para a ('llina,do que para a edificaçào dos fieis.
Em 1555, Julio llI, ponlilice doe Roma, tendo reconnecido a amhiçi'ío dos Jesuítas, e seu oa,ractel' iotrigaole, lhes prohibe a eotrada em seu palacio. Durante o me:'mo anno os ,ICsllllas
\Jsurpárão, e aniquilárão a uuiversidarle de Coimbra. e e:pulsão todo 'os SllUS profe:'sor .!
Em {.';;6, o ,lesu itas,por causa das suas lOtl'iga , e de sua ambição, fa~em expulsaI os POI'tugu~ze~ do Congu, na costa da Afrioa,
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tada a eleiçiio do filho, a quem a Providencia destinava para (lousas
gnllldcs. Acabado o noviciado, como nelle tinha feito votu de se empregur to.lo na convcr iio l(ls almas dos [ndios da America, pedia com instancia aos superiores o alliviassem de continuar os estuJos, para mais brevem IJta se empregar naquelle trabalhoso cultivo. Irrilárào os prelados
o voto, e mandárão proseguissc (JS aulas, aonde, excedendo aos iguaes,
passou a assombrar,aos que lhe eriio superiores no m,:,gisterio.
Adiantado em letras, com superior vantagem aos demais, e ornado de
virludes.foi promo\ido ao sacerdocio aos 13 de Dezembro de 1635, e apto
paro todos os mini lerias da Companhia, foi avi ;\llo para ter uma cadeira
de tbealoaia no colleaio da Bahia: mas a Pruviuencia, que destinava o
lJaore Vieira, para cousus maiorcs,alulhou os vuos, que e ta remontada aguia
podia fazer nas aulas; porque ~ucccdendo por esle tempo a feliz Bcc1amação,e re tilui~ão do sceptro porturruez ao seu legilimo soberano ,o augusti sill10 D. João 1V; querendo D. Jorge de Mascarenhas, marquez de Montalvão, vice-rei,que então era do E lado do Brasil, dar os mais vivos signaes
ela sua croneru a udeliJade ao glorioso libertador da palria; madou a seu
filho D. Fernando MI1SCllrenbn á beijar a mão a SUil Magestade, dando-lhe
o p(lrabem da nova felicidade, e junlamente a alegre noticia, de que todo
o Estado,ucava já sujeito ás suas reaes ordens: e querendo fazer mais esl~

------------------ddas eSlas in~trncções, e qn,~ possão afirmar com juramenlo ter sido calulllniada a
Compilnhia,sobre o qlle se lhe illlrihlll'.
Para ganhar o espirilo dus princip"s, será nUI, qne o~ nos. o destramente se in inllCllI, e por ll'n:dras nc ~Oil', úi~lIas dl~ o represenlarcm nas ('mbaixadas honorificas.
e vantajosas nas cõrll': tllIS 01111"05 prinl:Ípes, c rl'is, com prefcrl'nda elll 110m3, e na
côrte rios l1lailln'S lII'lllan·has. Por psla opp0rlllniclatl'.el\e' pud,~rã'l recollll11endal'- e,
e i~lIallllcnle ;i Companhia; molívo, pnrqlw nnnca se rll~\'C (kstillar a esles emprcgo$
S~IlÜO pessoas ill'nl l.closa:, c mu:lCJ pralic<ls no nos<O inslílulo.
UCl'e-~e sohr' ludu snbornar os valitlo~ dos prindp~s, c s.:us criado:, com pequenos
mimos, e por dill'ercnll's serl'iços de Ilicdade, para qllll clles Iielll.lenle informem aos
1105S0S, do hUl11or, e da propl'll.ãO rios princilJes, e dos grillldcs; e desla ulilueira poderá a COl1lpanhiil IIwldar-se fal;ÍIITI'lIlt:.
1\ exp 'riencia nos lClII moslrado, quaula vanla~em ii Companhia tcm Iiralto de se
ol1vol ver nl)~ casamenlos ela c«:a d' An;,lria, e daqnel\l', .qne ,e lêm celebrado em oulros
reiuos, lia Fram:a, na I'olonja, ele., c cm diversos ducadus. E' a razão,porquc se deve
Em 1557, O"iedo, e Nuol' ,pr~lado, Porlu~uezes, a im t rIos JS Jesuilas, que e 'la.v~o_ na.
Elhioplll, ulol'llãu Ião octill o.' por seu exccs o, [ue furão obrIgadus a rugir. A inqulslçaO o
obra do .lesuiL.1·, pnra se vingai' de .eu inimiuus.
.
EIUIf>S8, Plllllo 1V cham<l os .Te uilas filhos rébelctes, e raulor~s_de heresIas! .
i'io me n:o anuo, um .Jcsulla de Granada I'C usa dar a absolvlçao a uma pCll1lcnle por lhe
nOo querer declarar o !',umplice de seu percàdo. Apenas lum a rUI'ulaçào,que exige, vai divulgar ali arcebis(Juloda a conli' (io desla mulher.
.
.
"
O' .Ie uit,IS, Irritado pelo impenldor Cados V, lhes nada haver d~lxa~o, correm li mqulslção, eclCnlllll'i:1o falsamente ii Constantino Peudo, e Cal:ula, que llnhao, I(!o prégadores de le
prillClpc, assim como Cal'anza, Hael ispo de Toledo, que o tinha as 1.11~0 em seu. UItIIl111S
1I11lll1cnl0 . tgnor,lI11os de que outl'as f<llsitladcs, c traições elles 'll!rnarao culpa'iels; tudo o
que. e nhe, é que Cncula flllqueill1ad,) vivo, 'que poucol'mpo dt'pOIs Constaullno, c Caranza
Illlll')'l'nio na pl'i. ÜO, e (, bem pro"avel,que as ~ssinadn. SCl:rptamcllle.
.
,
() cardeal li 'nrillue ,arccl)ispo ele EVlll'a, e tio du jOI'l.!n t'ci de Portugal,. engc em ~nl\'er
sirl;lIlc um r.oll'~io,quc clle lillha fcito construir para o' Jc'uilas nesla cldadc; furao e lcs
Ille~lIÕ1' J suilas, que veodlirào Porlu~J a Fclippe II.
EIlI l~üO, o Jesuitas são expul os elo paiz dus GrisOcs, por um decreto do consclho: c\Jmo
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beneficio ii patria, vendo os Tllros Lülenllls, e profunda cilpllcidaue de um
homem tão extraordinllrio como o Padre \ ieiril, o 1IIIIIH.lOU em!Jarcur em
companhia lia seu filbo, com conselltimcllto, e approvllção dos superiore ;
julgnndo rcrneltia ao seu principe um novo oraculo,que mio só assombros e
a côrle.no pulpito,SClliio tambem, que Sê fizcsse i1LLel1l.liuo 110 gabinete. ~ito
se enganou o [J1(1rquez, porque, notavelmente satisfoito prudcnlis imo
monarcha dlls ingulares prenda do grande Vieinl,lhe commelteu os neoocios mais intrincados, que só se podcriiio nar de um \'i1ssallo tão zeloso, e
apllixonado pelo bem rio Estado, como Padre Antonio Vieira.
Já não cllbiiio em urn(l só corte,ou cm um só hemisplwrio as grandrs luzes de um tão brilLwllte sol, em servi~.o rio rei e ua ratria; pus'ou t(lmbem a
illustrar as côrte:> rle França, I:lnllandil, Ingliltcrra, e por ultimo ii capilal
do mundo, a sempre illu tre cidade de Romil, (Ioude aJquirio tanto
credito a naç;io portuguelil, C0l110 theatro, qne foi da portentosas obras de
seu delicado juizo; relll~ando mais entra todos os romanos applausos. os
repatidos elogios, com que elevara a grande eap"cidade dnste orador Portllollez, um uus melhores di cursos dllCJllelle tempo, á serenis ima rainha
Chrislinll de .. uecia. E' muitu para admirilr, que esta erudita côrte, escola
de sabias, Lanto se suspendesse com as rnarllvilhosils pt:rora~ões desle grande
orador, que qUlludo não Llvesse outros, que lhe plldessem levar uma
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propOr pt'lHlentrmcnle Casamentos escolhidos, os quaes s .ião uem conhecido3, familiares aos parentes, 1\ aos amiglls dos nossos.
Facilmenll\ se pó<k caplar a brllcrolo:ncia das princezas,pclas sllas caman'irils; I: POI'
este mOlivo deve-se conservar slla alllizadr, pllrllll': desta millleira sc Ohléul I'ulratia
t'm Ioda a parle. c mesmo nas cousas mais parli 'ulares rins familias.
Na dil'ecçiio da c'ouscieucia dos J::ranlles, 1I0SS0S coufe,sores sCl)uir(IÕ a opiuiõio lIos
<lutores,fJuc p"rmillem mais lillel'dade <í c:ou~<:ieneia. wntra n parCI:I'r fins 1111 Iros rt'iiJ:!iosos, para qlll',allillldonalldo-os, elles queirflO i1l1eiraml'nte eJtopcuder da nossa direcção, e dl\ unssu.' con,,'lhos.
lJere·se fawr conllt:cI'r lodo o mrrilO da Companhia, laulo aos IHinclprs, C0l110 aos
prelados. e a lodus afJuclles,qllf~ possão C'xlrannlinarial11'U!l\ farorC'C':r ii COlllpauhia,
dl'pOis de lhes 11'1' feilo conheCl'r a imp0rlaucia deste l{riIud.\ prilill'j.;in.
Tambl'1ll se faz preciso iusinltar hahil, c prll(iI'nlC'Illl'UII', a ampla lInlOridac1e, fJlH' a
Companhin lcm de ahsolvel' meslllo casos rcsl'I'll;\(los, elll c11Illparaçíio ao_ outros pn'lado~, e religiosos; além disto, poder dispen~ar, a respeilo dos .i '.inlls, das di- itlas,qnc
5endo ioimigos/do evangelho, egentes lurbulenlas .... ~'uma palavra, cumo homcn l1Iilis ('IIIpados oe r.ormmper a Illocidade,autcs que de in ·frui-Ia.
No mcsmo anno, os Jesuitas tenlilo sacrifiC,II" cm \' 'nl:za, o palri,l1'r1w d,'sla rep"blil:ll,
porque se lioha cooformado ~s ordens do senado,qlle Ihc haviu prcscripln dt' vigiar li cltnlilleta dos Padres,que Iiohão po to a confessar ii IIllllhcI'C dos principaes scnauurc,", afim Ile
saber o que se passava no con elhn.
~)s Jesuitas expulsão as religiosa. UI' nlinas, de UIl1 grande conveolo, e Pil) 1\". 10ngl1 de os
pnvar de.le apuslolarlfl, os dola com 600 florins de ouro.
O Padre (;on5alve-, Je:mita, convencido ue espionaglJln,é l'nf'lI'p;ldn em1l1anomotal'i1.
Em 1!>60,Dal'id \.\ olfl",.lcsuita,lrlandcz dc nação,con5pira-seconlra ISilbel,rainha dc luglaterra : sCg"lIe-se cru eis batalhas,que causfio a mOl'le a uI.n wande numero deCalh('licos IrlallcJuzes.
Tres Jesllita (t:, gllvernanrlo Portugal, vendem-no a Felippe 11, prepúrão a e 'cnl\,jdãu dos
Portuguczes, e ii lHorte do joven mooarchu. (2)
. II) LI~ão Henrique ,conressor do cardeal n. Henriques; r.onsal\'cs, confe'snl' do rei D. S 1>'1 hiio,e o Padre Tunes, coofe,;sor da nlinl1a re:;!eotc I). CatharilHl.
í') Quanrlo um Estado é ~o\'ernado pnr tão iJoa gente, n~o!: espantoso T ',1' resultar a Inorle
do mO!Jareha, e II escraVIdão do povo,

grllntle parle da sun gloria, tillba peranLe si um tão ronsnm;Hlo orador,como
o Hevlll. Joilo ['ii II lo de Oliva. geral d~: ltuJa a Clllllpallhiil, e prégadol'
dignissilOO de sua stlllLilhd , que lllllllO se gloril\va de Ler um filho, a que
niio dUI'idavlI dar IIS primllzias do pulpiLIl. Assilll encheu o grande Vieira
o mundo de assombro., a Companhia de tl'ediLo, e a palria de serviços,
tntlando por milllllato de seu rei, ncgocios tão delicauos, e de Liio critica
situaçiio, que SI) a comprehensão dt: um varão tão singulor lhe podia uar
eIpediente, com que II Magestade de seus soberanos se deu sempre por
bem servida, com geraes recommendll\õe~ dos mais desapaixonados politicas daquelle tempo.
Cheio de mere imentos,e coroado tanlas vezes nns aulas de Sciencias com
a decorosa lauréola do melhor orador, que teve fi monnrchia de Portugal,
obrômdo tlinto em beneficio do Estado, de que se acreditou sempre o mais
fiel vassallo, que premio (ludiria,oll que mercê julgaria por mais mlequada
dos seus relevante merecimentos ?Pasma o discurso, e aLé á mesma admira~iio fllltão palavras, COlO que expli(;ar a LJunca assaz louvada resolução de
um "anio tão Lenemerito tia republica pnrtugueza, não menos politico,
que cbrisliio. fr.lil"iosn. e heróe de acreditadas virtudes. Poderia pedir,
entre os termos de virtuoso, que para maior socego do espirita, o deixasiem retirllr-se a uma tias casas da Companhia, onde, tutulmente livre, e eshOIl\'crcm a pagar-se. 011 a rrceber-se, impedimenlos ao matrimonio, c das Olltras cousas conhecidas; u IluC t1~cidiní muitas pessoas a recorrerem ii nús,e nos ticaráõ por isso
obrigadas,
E' pl'eci~o convida-Ias aos scrmões, ás confrarias, aos disCllrsos, ás conclusões, PIe"
e obsequia-los com versos, e com theses, se fOI' uLil, aLé dat'-Ihes b,lDqu~LCs, e curlr.jalos de todas as llIaneiras.
Dl've-se Ler tl maiur dcsvr\o em reconciliar os I{ranl\es nas inimizades, e disscnsões
que hoaver entre cites; porqlle deste modo pouco a pOIlCO .~nlran'mos 110 conhecimento daqueltes, que lhes sáo familiares, e de seus segredo!', e um dos dous nos ficará
obrigado,
:e acontecer achar-se ao serviço de algum mon3rch3, 011 de algum principt', pcsliOa,qnc não s"ja i1lrccla <Í Companhia, fieI c-se diligenciar, ou por nós mesmos,ou allles
por outras pl'ssoas, fale-lo amigo, e familiar ,i Conlpanhia, cum prollll:ssas de ulerc~s.
e adianlamenlOs. qlll~ ,e lhe obu'rilõ do monardm, ou do príncipe.
Acautelelll-se LOdos de traclar com os dClllillidus da <.:ompallhia,:eja por que motivo
Felippe!T, tunda obtido a prova rio qUI) os.ll;' uitas liravão frequentemente de TIe'ponha
cOllsidcl\l\'ois para as mandar para Ruma, lhes prohibio esta dolapidaçliu,debJlxo de
IlIUI gravl:s trabalhes.
O Jesuíta Salmeriiu f! ac<:usado cm l'illpolc dtl uma infinidade de crimes, entre o.utros,de
!I'l' extorquido urna S(ll11llla l:ollsidl:l'avcl de pl'al'1, e de ter quendo rt!nel!ar d;~ Co; de ler
cunspirado contra a I'cli~iào, e do ler vendido a absolviçào; " pl'ovado, que allt! lIao a deu a
uma sonhara rica d~sLa ,'irJade, sen;,o depois d'J ler ohtido Hlil escudos deouro.
Emqua nto os Ja5ui tasj urão em França de remi odal' us scus pl'ivile~io', e do uunca re~o.rrer
aos meios, rl'le linhão empregado para ohter um lo!:ado de 115,1)00 l:nln~os, ()l~es sJII(:Ilao, U
obtêm de P o IV a cunlil'maçii destc' mesmos prÍ\rile~it's, fJ a aUlol'JSaçao fie lart:\I' SUII avareza, e sua ambição conlll lhos couvinha. Tal ú CJ edn1vler Jesuitico..
,
_'
Em 1562, llarreto c Oviedo, ambos ,lpsuitô' , e n p1'JIlI'iro ar<:l!lJISpo.de Goa, mos.'r,:o
n:lcnos 'zelo pelJ 1II'''pa~açào l1a anla rê, du quo para servir a cougrcgaçllu, ua qual l1()I~"O
l'icrlF eslabel 'CiITII'lllo~.
,
. .
,
OPanl" ~lôll;alhãe~,l'az pl'lldigio 1l(lS )!oll1cas; m meno,; de I anno ~apll a dous mrllrlolalra ;
t, 1l111l-se I'orlific-arlo l:.nn cll,:s 1las cidatl,:",IJ~lIulsôlIOdo; aqut'ilc:,,'1uu 11.10 querCIJ.lro;piJc!, o b~p
li~IllUi nas i/hus Cclcbc:,clIsln ~ u' -aulus \lI) slenu' "dou Illrl idvlJlr<l ,e u; uapll "U:lIIllto d!ô1S,
g"mllla~
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quedrio de negocias da côrte, pudesse melhor entregar-se nos socegos ela
alma, tratando só de a5segurar nos suaves ocios da conlemplaoilo aquella
união com Deos.que eleva os homens á mais superior esph~ra. Pensamen·
tos scriiio estes de quem, parl\salvação da propria alma,ol! profe sas e o insti·
tuto da vida monastica,Ou seguisse os dictames da mais riaorosa remitica;
mas paTa um 111110 de S. Igllacio, que chegou a põr em duvida a propria, só
para salvar a alma de seu prox:imo,em cujo sen'iço eonsagrou todas as iJéas
do seu admiravel instituto; oiio erão estas as preten~,õe , a que o llfr:l tllvão as maximas do seu espirito; porq ue, como filho ue tão famoso pai,
e generosa aauiJ, anhelava maiores cmprezas, maiores trabalhos, e mais
seguros, e crescidos lucros, que erão as almas de tantos Gentio, que p"r
falta de operarios morrião ao de amparo,oos incultos matos do Maranbão,
e DOS asperos, e vastos sertões do Grão-Pará,
Não se tiohão ainda de todo apaaado aquellas faiscas, que o abrasallo
espirita do veneravel Padre Luiz Fiaueira, tinba e palhado pelos colleO'ios,
aonde, com o intento de alistar soldado para a milicia de Christo, tinha
militas vezes praticado á communidade, dou de resultou o[erecerem-sc.
lhe para a espiritual conquista do Maranhã quatorze animosos comlJaten·
tes, que com o titulo de operarias, partirão com el1l',<:1 propagar o Evanál'lho
na companhia do governador Pedro de Albuquerque, com tão grautle
rOr, e principalmente com aquelles, quP. de seu molu proprio quizerão dila. alllr ;
porque, pOslO que clles dissimulem. consel'\'fio um odio irreconciliavel á Companhia,
Finalml~nll', proCll re cada 11m caplar o [a vor cios principes, dos grnndes, e tios ma·
glstrados de cada lugar, para que immedinlamentl',se offrreccr-se opportunitlad', elles
vigorosa, e fielmenle operem em nosso favor, mcsmo contra seus parcntes, alliados,
c amigos.
CO)fO SK DBVI! REGULAR A eOMPAi\'lllA A RIlSPEITO DAQ1JllLU;S, QUI! TENDO GRANnE
AUTORIDADE NO GOVl!IINO. Il POSTO QUE NÃO Sl!JÃo llICOS, l'OD6M COMTUDO l'nEsT,111
OUTROS snnvlços.

Além do sohredito, que quasi tudo se lhes pôde applkar proporcionalmente, prllcisase conseguir sua pl'otecção conll a nossos inimigos.
Deve-se empenhar lambem sua autoridade, sua prudencia, seI! conselho, para ii
compra de fazcndas, e para consegui!' dilIerentlls emprcgos,que possão ser exercidos
No mesmo tempo o Padre Cosme, Jesuita, para sua maior commodidade, edeseus penitentes, confessa no Japão trinta pe soas por cada vez.
No Brasil, os Jesuítas Gralla, e Rodri~o exercem o apostolado com tanto successo, que.o
primeiro converte, e baptisa em poucos dias quatrocentos e onze Indios, e o segundo, mais
destro ainda, cinco miltl'ezenlos e nove.
Na mesma época, Calharina, re~enle de Portugal, durante a minoridade d D. Sebastião.
tenelo descoberto, que o Padre TOI'I'es, Jesuita, sen confe 501', conspira contra ella, o lançOl1
fóra do seu palacio; por(;m conveio-se que o JIl uitas nào rlessem a regencia ao cardeal O.
Henriques, obl'i~ando-o de repartIr 11 governo com Martins Gon alve , irmão do Parire Gonsalves, confes'or do jOl'en llIonarcha, que, lransportado de illdignaçãl1, (jUiz expulsar os
Jesuítas do reiuo; porém estes lriumphár:io, e o I'ei roi sacrificado em AJrica.
Em t,,6~, os .Iesuilas com t,do o descaramenlo apresentão-s ua China c mo embaixadores
da cOrte de POl'I ugal; p'lrénl logo são reconhecidos como impostores,c Sl10 Jançados fúm d sIc
im?erio, onde sua aslu 'ia ia-lhes custando li vida.
I~m 15G4, (l Padre Ribei\'p, Je-lIila,é accusadll de nrim
deleslaveis,que revoltfio a natnr ~a.
Em 1565,em Paris,um ::;nto ;;CI'al SIJ I'\'anw conlra os .Je-uitas, rtosqna 's e pede al:'Xrul~all.
No me mo anuo, se [lede sua rclirada tia Hungria; e I'S lança ('úril de Vlcuna; em ),U\ I'ra
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infelicil1:hle. que já junto da cidllue do Pilr<í naufrag5riil) na sna hllrm,
51':1111" mis ravcl de 'pojo de sens furiosos mare , qlle os lan~.()ll lias praias
ria ilha fronll'ira á de Joaoncs,para serem iJllloconte alv6 da fereza.e hllrhari,lade tio Aroães, como já diss .mo . Cl)ubo~u não pequena p(lrle tleste
fouo ao virtuo-o Padre Anhloi" 'ieil'l.l, Cjn séluend du tlcsgra~adn
nanfragio,Cjun i rxtinctll aCompRJlbia ne"te Eslado.e po'tllscmtot;t! de amparo 115 11 1I11I1S de tão irnmenso Gentio,arrlendo em zelo:buscava l1leios para
a SJliI retirado, e não se POUPU\'ll a diligencias para ir restabelecer aquella
missão, é1pezar uas mil is vivas, e efUcazes cOlltradicc:ões, que prcci,amente
hltvia encontrar um homem tão grande, e em quem el-rei tinhél posto
os olhos para as maiores occupações uo seu real serviço. Esforçavi'io estas
mesmllS diff1cllldades o principe, e U rainha miii, dequem era notavelmento
atccito. A todos pareceria a prelonçi'io dimcultosa, menos ao Padre Vieira.
qne com fé viva,e esperança firme confillva em que Deos moveria o animo
d el·rei, para lhe dar a licen~a, que pcuia em beneficio de tantas nlmns. l~
para o que empenharia todos os serviços, que tive se feito em obsequio da
l'<1tria, e allenção ao seu soberano, caso, que de outra sorte lhe não [os u
llossi 1'01 seou ir viagcm,
Farão ti'io vivils as contradic~úes, e tiío fortes us combales, com que o
olenlado animo do Padre Vieira. commolleu a emprcza, que, apezar da
mesma iOlpossibiliuaue, alcançou o que protendia com pasmo, e assombro
pf'l~ Companhia. servindo-se tacitamenle, e cm srgrcdo de scn nomcs,na acquisição
lIos bens lt!mporac", suppondo-se. lJ11C Ilelles ludo se póJe conli~l.
Ilr.VI!Ill-Se lall,llrm elllpregar para moderarem as pessoas mais baixas, e a plelle
arlvl'rsa i, 110ssa Companhia.
llrl'r.-. e procurar ohll'r dos hispos, dos prel~dos, ~ dos outros ecde iascos superiorrs, sl'~undo a dil'ersid~de dos motivos, e a inclinação,que elles th'crcm a nos o fal'or,
tudo qllillllO róI' cOllvenil'ntr.
EIIl algllns sitios baslurá ohter-se que os prrlados. e os paroc1l0s se compromelliio a
quc seus sllbditos pre.~tPm l' ncração á Companhia, e não hajão de impedir nos, os
lIlinislerios cm 01111'0 lugares, nos q11acs pile rXHcem o maior poder, como em Allemilnha, lia l'olonia, etc, Deve-se-Ihes trihutar ii maior l'cneração, para qne. pela sna
ilnIOriclac\e. c a dos principes, os lI1oslriros, as rrrgurzi~s, os priorado, os padroados.
as in'lilui~õcs dc missas, os lugares devotos rccaião em nossas màos; porque facilmenle

ella> ~ão accusados de acções infames. Para obrigar seus noviços á continencia, lhe fazem a
operaçiio,na qual.em outro tempo, Origenes f(li condemnado.
. !'ia H~sl)ilnhal OS .ll'suitas est~belecem possessiles e"c.'ndalosa~; uma multidão da5 mais
hndas Illll heres, metade núas, sào disciplinadas nas igrejas da maneira a mai ind~cente.
Oeon 'ilio de SalanH1nca, quiz impedir praticas tão immoracs; mas Arnoz, Padre Jesuíta,
(IU~ era llIuilo poderoso na curte de felippe II, os prolr.geu com lodo seu poder.
1~1ll 155" Elouard Thnra e Balthazar Zuger, ambos Jesuitas em Augobourg. abjurão o c~
thohcisOlO, e se fazem lulheranos.
(Is Jesuitas iio lanç dos em França para fúra de seu collegio de Pamieras, e obrigados a
aband.lnar aqnelle de 1'oul'llon pOl' causa das sua' devas illõc •
1';111 I~i\l, o: .le'ulla pre id m aos horroros, e ás crueldaetos,que Felippe II m~ncla prali ar
reln calTa ~o;e 11 duque de Alba,nos Paizes Baixos. A de~)'açadas viclimas,enlregue á, ~u
Iltror, ào c )I'lada5, estrangulada., e queimadas a fogo lento; as mulheres pejadas fio aberlas.
, os llIenin(J~ arrancados de suas entranha .•ão e 'magados, e depois dados aos e<it:s; ilS
d'mzellas, e ~s ('eligiosas sàll violadas, enlerradas'dvas...
~)sJI)suita ,par<1 sllslrnlaroJl1 Fehppe II na :na usurpação da Navarra ,querem entregará int/ln:'~'ii\l a '''linha desle mino, o seus I1lhus. A r.onJuraçào é descober!..1: lsabel de França, nlÍuhJ de IIc;jJauha, protege a uborana úe :'i"'l'al'J'a; porém esta acção r.uJ:n . e louvavcl ibe
:l3
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{11'l" CfIlP rr.nr.trnY~o () rmmnrnnhildo dnflllrllr. nngorio, como mlinnle \'rn'Jnlls.NIiIl p"l!f'rl'mn;; 1111'11101' ('xplic'nr por il~.Il'I",. fjlW colll a ll1rSlI1a p nlla
dl'Sll' var;l .. õlpoSlolil'o,mn ('ilrla Ilsrriplil'Il0 1';lIlre Fralll'isl:o (;"11 lilv!'!', que
ti;>lIl!n ir/ .. ii BlIlIlil, p"r prr.\:ur;l(lor da provillcin do Bra 'ii, lilillll pediuo 'Olll
iI Illili.. r dfinlria,llil prl'sl'II~;I do Hev. l'adre,lhH collcedessco [lo.ler pil Silr
pllra /I míssilll do ~lilrilnhilCl. n qlle o Padr geral,pI'r se vcr livre dl~ seu
"OlllillllflS rogos, nlll1l1io. 1'IIrtill ('sll~ grilllue l'adm mllilo conlente com a
nllVil IIII-lrd\ pnril l'ortllgal, lloe psllIserào asqueenliio pretelldiiio os VilrÕ('S
dllqllell'~ tempo; mns,poul:O depois LIa sua cherrada a Lisboa,chUtoU lalllbern
u pntellte,em que o Hlwm. Padre o nomeava provincinl doBrasil,e qne,u'abacio o governo,pocicri;t pnrlir pllrll o~lurllnhào. Não Llosmaiou com l<io impl'Ovisn rrnlpn o unimo dn 11,1dro GOllslIl\,('s, a quem () granue Vieira com. 111l1l1ic'Oll logo (I !) 'us i rrlell to:;, qllo
dilo Padre Ilpprovou, o como era
,iiI provincial c1ilqup.lla provillcia,pnr quem II missão culíio se gorclTlflviI,lllo
dpu 101;0 a i IIcllmhclll:ia cle Yisilauor de toela 011", caso, q lIe eDil, egu is e o
tim.qlJe 11111,1) 01111'0 <lesPjav.'in. Partindo o PaureFwncisco Gonsalycs panl a
llllhill,o vencidas lodilS as dil'UclIldadcs para a partiulI do Padre Vieira, osl'rOV('1I ao dilo l'<lllrt~ â seguinte cnrla, que, melhor qlle nús. ,nherá explicar
o feliz SIIr.rpsso dcste grilnde 'Illpeuho, serviço de Deos, e uem UilS alma,.
I( ~llIitfl Rov. Padre provinc:inl uo 13rllsil (I'. C.) Paz em Corista. C'lIno eu
fmia conta ir com u armaua Ui\ Bolsa, e as OCcuplJ~ões Jaquellcs ultimos

°

------------ ------ ---,---------:lS alr.anrar~l11os aomlr os r.alholico~ sr achITo conllllllllclos com os scismalicos, e os
JII'rl'l;t's: ·llp.\'I'-,e n'prl'sl'utar a \'slI'S prl'lados a IIlilidadr, I' () llIen'dll1rnlo,qll(~ rrsul'.11',; "III I,II'S 1llIldaIlC;as, o quI' SI', uiiu pc'l:11' esperar dus padrt's, dos sl'l;lIlan's, ou rios
fradrs, sr assilll o pralicarelll dt've-se (JuulicalUeule elugiar seu leio. üló por escriplo,
.: pp.l'JlI'llIar ~ IC'llIhrança dl:sla acçfiu.
Para islo. tllli!:l:nt;ÍI'n. (JlIl' l:slcs pn:I;1I10s rmprl'l;IH'Ol os nossos, ou ('111 conlissõ.·s,
"" I'IU ':lIuselllOs. Qlle ,e 1'11 's aspil ão a diguidadr.s müis r.levatlas na cóne de 1I0nl<l,
.I,'VI'11l sl'r ':lIadjllvadlls CIlIII lUliils us lIossas [orças, e pelU3 110 ·sos üwigos. que para
i.,so jl,"I"rem t:I)IIlribllir de algullIa llIau,~iru.
()UI' IIS UII'SOS appliqucl1l lllclo o cuidadu. lendo ao ludo dos IJispos, l' (los princip"s
"",,"as,que us iufurm"lu iUII,"'dialallll'lIle quP. .:sl('s 11~lIhãll flllldado collr.~i,.s, e ign'jas
p,.rochiat's, ublelldo assÍlII a Companhia a alllllridade di' poder nomear Vi;.:ario:" lelldo
seus cllru~
alillüs, c IId(l'lcllü épueil u superior da cüsa scrú o curü; aliUl (k que Ioda

ue

<lu:,la a Yida pouco lempo dcpoi3. Bcm qlle ella eslives e pejada, os traidores a on\'eneuitdio.
~III 157G, os .fesuil~5rle França se "enrlem ii Liga; ri~pnale ~latheu ,50 os rlHrin. da revolla;

SHuuier pc:rC'"Te a "'""Ipa illl~in' J.l~rll subltlvar l"dv' IIS pllrll:H'es clIl1lrilllellriqutl III.
lIelll'ique J II é ass"ssillad.. p"r .flle'lues Clelll·nle; ns ,Iesuitas gl,'rilic;in (ll;ulp,l/jo.
II '111'I'Iue II', rtl'I,,"h 'cldu rei. O· Je.uilas elllrelêlll ii n:bellliiu uuranl.: CII1CO Hunos contr;1 t'sle sul).:rall') legilim".
":,11 I;'S", 'IS .fesulla" U': l',)rlu~ll! sllblevão os Purluguezes em favor da lIsul'pação inlenlada
pllr Fclippe II.
rl't:s Jo;.,;uit.1S sii" J.lpnd'll·a(\I" lJm lJ n,lres por lerem r.onspirarlo r.onlra ii rainha Isabel.
EIU 15~t, os .J':';lIilJS S;lll r.lIlllpli,: 's rl•• all.lllll..ld., da vid 1 d.. pl'l IIci pI' de Or"n~e.
1':'11 I' ,H, ':,,1': J.lrilldp~ ') ",,"s,ill.<d.. ;i ill<li~"çi\1I dll' .Ic<lIitns, 1\111) tillhii,) reil... crer ao as·

~as:o\lllll,rplu o Il1lJSLl'.lrta <lO Cl~

I

ll\lS Ul':lÇfl:i II JS. anln~, se (~.)lOplcl(\$Sllm:-;CII .. rle '!JjOi..

.

I

1';"1 Ii"i';,II I' Id"I! lI.dlarrl, .I'l,;uiL I ,lll ,,"l1o~hJ 1\P.1I11',olllm cm lll~IHl·rr" COIII ,leslg;nlo de

f:ll.t'l' a",Sa . ;SlIlar a "ailll1a l:-ililul,
dil'hdndll-~e a I.. Ih41.0ll, 11111 t1I)'eltefl::; r1o~ Gdlljurallt:.,o
"\.rila a 1~llllllll\~fIHI' l;.~"ln f:riolfl hl)I't'Ivel, rallcIfHlu-IIIlJ: linll' iI vidu fi lsabl11, ,', (~lJmo :--l~ V~):' a
a UIII pH~.til, ii 11111 :-'I~I' IIl<~ldlt I de lh:n...: 11;'11 f}f'r.utll'uis p()rl:lIl1~(' ..I'lllljft•.
cvlltl'a(J~ IJuIUJliS. IJ~. g..lilJliJl' Ul1JÜ 'uru... illllllLll'lal, IJS~s . ,,1.)Ie\I\'C" ~~
I

LII'.h""'I."; li IIIH pr,.Ir.II11',
lJCllI t;dllll'U U"':'J~,IlUIll
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rlin" rllr,l11l,ill gnIlHl'·s.I't ' ,;crl' i o ("cru\'er para /lS di~l: ,que nos d,~livPS""ITIO,
lia lIll:! da j'lijdui l'il ; ln,\:; 1:01110 lll10S di 'plJl. uulra f'U'lsa, c a arlud,la llJrit
dH'gadu som I;arla llIiulw, uesla dill ei conla li \ Ilssa 1\l1v. do ludo que

lem passado ,Ít;cn:a da lUissàu du Maruubão, depui quu ,"/l'Sil nuv. P,Il'li"
de lu G,lrl>. A primuiral;uu:-a elll que enluJluu1l1os.rui !:Illllilluur Orequerimenlo da fundar;,iu da IlIi::,Súo : o llual Sua .\IiJgeslade uusjJiJdlOU 11<1 IIJCSllllt
fúr1l1a, elH ljue lhe aprcsulIlalllus, ordcuuudu, que se IIOS désseJll Ift~Zellltl:>
CI:ineoeula luil réis pllra dez pessoas; a l'ilâio de Iriula e l;illCU lIlil réi ' pam
cada um, lJag/ls a llleladc 11lJ' dizimus da llahia, e ii oulra /l/l coulra 'Lu
do laJJ/lCU. Da pi!rle lu('allle ilOS dizimos du l3alJia, se nus passou
Jogo provisão, sobn., u qUid replicáml?s, pilra que se lizesso a dausu\(I,
quc se nos pagiu'iil i/ldepu/ldeule dos govel'lladorc', COIllO ao Sr. llispo,
Cleru da Sé; c nesle rl~qllerimenlo se ll'<lbaU..Iou ltluis, que llU prilllcirll,
porque li vemos qUn i loJos I;ulllra lIÚS; lIIas alfilll se vell 'cu, Cl'IOU VOSSiI
revcl'eneia vcrá J~l lheM da pruvisão A. uo labaco, lião se passoll Jogu. 1'01'
que achámus, que eslava I;ollsignauo a oulros pagamenlos, e porque Ludus
os do reillo ,úo l.Jojl} Ullli iJ1(:crLO ; c assim 1I0S pareceu pedir essu oulm
melade 1I0S t1il.imos do !tio du Januiro, como se concedeu: e lillul1 'UI Sl:l
passarão a,; provisãe,;, llil"; quaos não ueve fazer uuvida, o dit.er-·e, se pagar:i do sflb{~jo .; dos JizilllllS; ~ortlue SLl eOlende, do que. obrjar do ordenadus. e Ol'dillariils, qlle lIelle eslüo consignadas. e nas de pagameulus ti",
II admlnisll'ar,~(l da dila i/(I'I'jil nos pCI'I~llça,e todos os pal'ocIJiallos nCJlll'lll slIjeilos á
Companhia, e de nlillll'ir~ UlI, '1"1' llltlo S,~ pllssa o11lH lh'lies.
EIIIl/llillLJlIt,1' parte,LJ"': al~'"1~ aCildelllif:(l,~ nus 'Pjão l'pp""los, 011 aonl1.' u, c•• lh"lIcos, ou hel'!'!;t's obslelll .\,~ flllll/;It;ii,'~, II 'I,'m furcl'jal' US pldadlls plll' IIC""pal'l'1I1 as
llrilll,jrils Cilucil'ilS d,' prufc.",1' i i'lJl"ljllC 1I".la mallcil'a aCUlllec.'I';\ fazcr a Cuulpilnhi<1
cunhcccr, ao IIIcnos com UPPOrlllllidiOd,', 'lia pobreza, c sua illlligl'l!cia.
l'rimeiro llue lUdo, uevP-sl: u1Jst~lJlIial' IIS i'rclados da i;;lcja, qllanúo se lIi1CW~ ria
llt'illifiCilção, 011 cillI'l/!isil~i1o dos II'''~W'', c elll lUdo o caso ti I:: I c-"e CllI1St'gnir carla, das
gl"lIHI~s per~olla~ 'US, C úos priucipc:, para rum cllas se ubter adiautd1'-sc a 1Jeillitka~'ãu
'lia Sé Aposlulira.
Se aCOIIIC(Cr,I/Uc os prl'lal1l1s. 011 granl1l's persollagPlIs \lio exerCI'l' IIl11a l!lIIhaixal1a.
dl'I'e-se COIII d,'sl'du l~\'il~r qlll~ cl1,'s CUlpI'CgU"1I1 rt'lildu~os, os 1/"i1eS 1o~lIhãtl COlllcllúas
cuntltoscu, cum rCl:l'io oe 'lu.: clles aúoplcnl c.la paixãu, e a lrallslllillàu li, prulÍaci<l.,
a cstH acção, pnel is COnlal'Cllm ul1la rccnl1l[wns'\ hrilhanle. ;'iu to ,1e Outllbro 011 me mo 'no..
qllillorze COIlJurullus sãu f'~IIe1urutlus cm LOlllJI'CS, nesle BUli' '\'v e ",;iI,1 ClllllprUtllclliuu"
l'atlrc lIallard.
Em 1!J!)3, o Padl'c f.itl'on apparcce ua Esco -ia á frenle di uma conspiração: S 'au a da COlidl'fIIna :ilO de tOelllS os c<lt"olll:os.
rio mesmo anrll, Julill Chalel allenla contra a vida de Henrique 1V. O Iesuita Guinhal'Ll o
o l:ollselhtllro deste aLlentadll.
A sociedade illtcil'a C hanitla de Fl'auça com a coririiç'in ri" lMni1l' a RI'JlarCCer debaixu do
tr",halho de ser pllllida I:OlIl') 1;l,ll'a 1'1::1 de cl'irne (te lesa-.\hl~I'sl,'Lk. ,
' ,
Eu. 159~.ul1l d':.~r'lçiHI..,sedHz"lo Jlelos .Iesullas,altenla CUIIII''' a Vida d,' ,\lalll'lf'lO ele Ol':ln~l'.
EIII 1li03, tiS .Ie<uitas si," adll,illidll' rlL' 1I0l'U lia Fl'allça por 111'(1,'111 ,h' i1"lIl'1l1"11 l\', qUll
eX!llarna:, SalJiul t..:l'is, .e eu não lhe' ptH',ulllir ue tumar a "ulrar, quelll púue rcsjJulJtlel' ~ur
Ilnnha vida?
EI11 fG04, ,,~.Ie~nita~ .50 xplll,M ria calhedral ele ~lilfin'J1(1r "rim\) Ilc illlprrn a,
Em ItiO", llllus ' cilitv ii guclT~ \-'il'il U~ l\u ••ia, quer 'U u raz~r 1M '~,II' Idll impu lor pel
ltel'(leil'll tio th,.""".
Em IIiOti, 01,1'1'0:01"11 c Guuru'l, amhos .II' '"il:IS, s~" pendurados I'Ill Lo"dm" cnnveol'idus ue ter 'juerillv allllutur \-'vUll'a a I'ida UU rili, U u Ilueua (llltuuu u~ WCII lJru. ú" 1Ja1la-
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sllli\ü,\ns, a qlle lalllbem se arpliCi!. ramo di militas c1allSllla'i da mesma
pruvisiitJ e deixa enlender. Alcan'~aJa a rljnJll~ão, que cru II condic,:~o sine
glta non Ui! lllis ~o, conforme as ordens, que lrouxe o Padre l?rulIl;iseo
Hibeiro, lraClou do modo, com que brevL~, e commoJulllellle, e sem
I;ilstos da provillcia,pudessem ir para o Maranhão,as pessoas della, e se expeJíriio as curtas, para o conde governador, e para vossa reverellcia, em
que Sua ~Iagesti.lde manda. que aos Padres da diw mi'são c Jê todo o provimento nccessario,e se lome o caruvellão,á cusla tuJo da sua razenua, em
{llle 05 Padres partão em companhia da armarla,até a altura do Rio GranJc,
em que póde haver perigo,e dülli sigão sua derrota. Estas carlas rorão por
via uo Porlo,com Felippe Bandeira, e porque wio tinha aviso de haverem
chegauo á,; slIas mãos, lractou-se de se mulliplicarelu as vias. 'obre esles
dous fundamentos re~olvêrão o Paure Franó co Hibeiro, e Moraes de
.tradar da missão cm fór01a, e seguindo os t11~Siglli()s do Padre LlIiz Figueira, e as ordens de Sua Magestauc, em que IlItIllUOU, que edifica 'em
casas,e igrejas nas tres Capitanias do Maralllliio,I'ará, e Gurupá: alcall(~ou
SI: primeiro, q ue em cada uma das Capitauiu:> se Ilws uéssc 111l1a ulJêa, para
terem Iadio>, c que os acompaobassem, c servisslJIO nas missõc. , iuuepl'lIdentes dos governadores, do que \evá~ão PI'OViSÕl' ue Sua ~IafTesti.lde; cuja:>
copias lamuem remellerno ao sl1perior, e demais tios vialicos, que IUO!1tárào em qualrol;enlos e "iule mil réis, fez-lhes merce Sua Magestade ue
e á~ cidades rm que habilamos. Aconlecclldu,quc estcs embaixadores Iransilrm pdas
proviudas, uu cidades em (11Ie a CIJmpilultia lcm colle~ius, 'ci~o rl'cchidu, l:om 1l1uíla
diguitlil(k, e aneclo, e lhes faç~u lractamenlú,que a 1ll0dcslÍa rc!igio:iu pcrmillir.
o
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Didjão os nossos d~ 1011 morto I)S priur.ipps.e os hOl11pns distínclOs.quc pare,.-a,qur cllcs
uuicilml'ull' se (!I'diciio ;'1 milior gloria de Oco:. e a uma lal allsleridilltc di: clIusdl'lIdu,
lJual os me-mos príucipes de UOUI "rado concl~dclll. !ltHlIUC não dCle inllucdiala:1I 'ule
aspirar-se ft sua dirclAião CXll'l'\lil, e au "UI' ruI) politico.
E' pur bsu qlH' SlJ IIIlJS deve nJpclidilS Vl'7.es illl:ll lcar. qUCl a dislríblliçãl) das honras,
e elllprq;lIs na republica, deve ser feita com jU~liça, e que os plindpe:i ulrcndelll
mento, fazendo arrebentar uma mina de polvora, que ellas linhão collocado debaixo da sala
das assemblt'a:i.
I U IIHWllU anno,os .resuítas silo expulsos de Veneza por terem querido sublevai' o povo ete lc
Eslado em fa 1'01' do Pn pa.
Em ltitO, lIenríque IV é assassinado. Ruivaillac, seu assassino. era um devoto peoitente do
Padre de Aubi::;nj', Jesuita.
.
.Em llil t, o:iJe:iuitas sao lançados fóra da India, por causa de suas rapinas.
Em 1617l, clles são igualmente lallçados fóra da Chiua por lerem protegido o pagani mo li
seu inlerd·se.
Em 1614, os.re uita' fazem assassinar Richer, syndlco de Sorbona, por ter feito uma obra
contra sua sociedade.
Em 1615, I)S ,Jesuit:IS se achão implicados n'uma CI,n piração contra l,uiz X lJI.
'a elev'Ição ao thmno de Luíz X.lV, elles bU'cãú envenenar e:ite principe, as. im conlO.i(l
Delphím. O crime é descobert.o pOl' um P.ldre; os .resnilas sãu reconhecidos culpavlJls.
AmlJl'\Jfiiu do Gui, rico mercador da Judia, morre pouco tempo clepu, , da SI!.l chegada ii
1Ilarsulha. O:i Jesuítas 5C apossão Uesua forluna por meim' fraudulentos.
.
U Pldl'e Girinl, Jesuíta,se eutrega aos maiores excessos com sua penilente, Calbanna de
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setecentos e cincoenta e seis mil réis, para pl'Ovimento das igrejas, de que
logo se arrecadáriio mil cruzados; /,;0111 a~ quaes uuas esmolns,e outras,so
aviou a mi são de louo o necessal'io ás igrejas, casas,e resgates, tuuo Ull
forma, que patenteárcio )J.
As pessoas, qlle lhes pareceu admittir para a missão,fllrcio as seO'uintes:
o Padre 10noel de Linw, cujos merecimenlos e virtudes erilu mui bem co~
nhecidos do uperior; o qual,d~se5pnl'i\do de porler proseguir á sua missJo
uo Jap;ill,se uedicoll se el 'ua omm'a, a esta UO Marallhãú.o Padre João de
Souto Maior,e o Padre Manoel ue Sousa; os quues,por justos respeitos, estivenio occultos até a vl'spera da parLidil,e o segundo com as ordens tomadas,
dous mezes havia, snm llillgucm o saher, nem suspeitilr, o Padre Francisco
Velloso, e o Padre Tllomé Hibeiro, sem embargo de terem em Coirnbra
muitas opiniões, ainua ue PalIres graves, e espil'ituaes, que os aconselllaviio
de CJiio irem á missãu, sencio uepois de aCllhaua a tlJeologia; mas elles.com
granue ediOca~~iio se renuêrüo logo, ao que entendêrão ser vontade dos
snperiores dessa província. O Padrc Gaspar Fragoso, que leu a nona, e
sendo vuri.io de grande vi rIu le, reco Ihimenlo, e resol ução, acabou o curso,
e tinha muilo bom talento dn prégi\dor. O irmão Ago'tinho Gomes,depois
Ago'linho rins ChilgilS, lIa irmandadu de Santo Ignur;io. chamildo vulgarmeuLe o esluuaute sanlo, lJorque verdadeiramente o era, e cuidamos, que
gravl'l1lelltl~ il I11'0s. lião tenuo
qllelllt~IIlI'lItl' prOII'SICI11. c COlll

eSla consideração, e quando obrão com paixão. FreSI:rilodade qUI~ se lião qtlcr"1II envolver na administraçãu do ~overtl(), lIIas qlll',ll'~1lI a s.'n IWl,Ir, ell.·s [allão por mOlivo do sen dever. Quando
os [lrillcip.,s tiro'relll In:1I1 compreliendido isto,que lhes expliquelll as boa qualidades.
qtll~ dl'Vl'ltl 11'1' os I'scolliidos pilra os gl'atltlf:s emprp:;os, cargos publicos: P. (JS prind.
jlil!'S, finillllll~lIte.quc III1~s i lIuiq uem, c I e,'OIllIll('ucll'llIos ill11i:;os si neeros da Companhia.
Niio uhslanll', não deve islO ser pralicildo illlnll:dia\atllcllte pplo' nossos,mas ta"·e... de
1I11'lhor lIIanl'il'a se pOSSil ('xcCtllar po:r aqtlcllcs,quc s.io fallliliares ao principe. a mellos
lJUI~ ':lIl's n;io forCU11I os nos 'os a pratica-lo.
~IOlivu porqne no'sos cIJIII(~ss()n~s, e pré:;adores devem l'star informaclos [lelos nossos alni:;us, d'ls pessoas,que são itllllleas para qllillqu(~r elllprf'go, e principalmente (IUC
são Iiberacs para CUrII a CUlllpanhia, guardando seus nomes, e que os indiquem em
CarliCrc. de qll 'Ill elle ~i)II,a indignamente. E' accusado, c posto em juizo; porém ganha uIDa
Pàl'tc dos juizes, c se ilb olve o réu.
Na !le ·palllla,. o P,ldre 1\1 'nil, Jc, lIita, persuade a uma de suas ren,itent~s para. que ell!, com
ell'Ylva em unlüo cOlljunal. A penitenttl consente e o I'adrecontllluaa dizer Ilussa. A mqulSIÇÚO qllcr puni-lu, c eus~:oll gas o razem pa .sar por morto, e ellll1uauoo se occupa do seu entcrm,olle e \·!vade para Genol'a,oudc se faz J udcu.
..
_
O I'alll'c lIuiz,tendo .eduzido a LOulllel' de IIIll dos admlnlslradol'es da congregaçao, é morto
por "u marido, IIl1e o tem sorprendidu tlID nagrante delicto. Os Jesuítas razem prendel'
.
o desgruçildo administrador. .
EI11 IG((i, os Jesuita sãu lançados rúra da Bohemia, e da MOI'avia, como perturbadores da
ordem 1'11 blica.
Eln IG í t,/1S Jesuil<l prorocão as pl'imeÍl'as queixas contra o JansenisIDo. Seguem-se de terI'O~, un"eneoament0S, e perlul'bações em timo
.
_
F,III lUU.se us lalll)a {tini de Malta 1101' cau ad suas numerosas raplDas,e de sna depral'açao.
J~m IIH6, em Scvilllll, os Jesllilas razem quebra.
. .
1~1I1 171 ;{. I) Padl'e .fOIl I'<lOCY, ,Iesuita,holll'a c III o nome de martyres, os assasslDos d!l rei.
ElIl 172a, o .Jesuítas siilJ lunçados fóra da Saboia.
&I~l 1710, 0" ,Ia 'uitas da Gocilinchina solicitiio do eu prelado!, permissão de uelebl'ar a ceremOllla chanJada o juramentu cio diabo,ou o sam'ificio de Maqul ll}.Por estes actos de Jdolatna.
(I) E' o iduloLlos Persas, Lido pelo espirito maJiguo, ou o diabo.
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o confessou algumas vezes: elllrou no lIovir'illdo llill lo E~pirilo Snnto,
e foi COIll cinco mezes UI1 novi,.:,l. :i.lélll desles, rcceb \rão dou:; irmãos,
José de Mena e Alltonio de Mena, <I 41Ielll IIllldilrilo o lIOllle pela e4uivllcalilo da lingua da terra (Mella, na lillguu J rasilil'a, slgniG('a nlilri lo), II
lll)je se chamão Jo ú. e AlIlllllio 'o<lres:
priuleiro 'ril c!eri"o dus do
Salllo IgnaL;io, ca~ni.'ta. homelll de rrrillllle 01'<11;;111: o seglllluo era cursistu,
. ma a melltor habilidude, e o melllnr blllllanistil do raton, e solJretnuo ~lI1j()
ele conui~11(\, c l:ostl:l.lI1es, e lilll1l.Jem ua irmalldüue dH Sauto I "11 a 'iI);
com que fir:árüo supprillL\1} a menus estreilcza do nl}vic.iaelo, que ti\'erüo
no .lul'iJnhflo, aonde, ou 110 uuvio, se lhe IWl'iào de vestir as roupclus.
Demais deste.', re\jcb~l"ilo uous irll1i1os cO<1djll(;tllres,ulIl elo' quoos >ru Fr(1llcisro Lopes, 'lue servia este eollcgiu, de 'ujo '~pirito lIada Se diz,por ser
conhecido du supcrior; o outro, Silllilu Luiz,ol'llcial de carp '1Ileirll,llUlIlúm
de muitl;) bons cwlUlnl'S, Wc limos, Não cOlllaUIOS ilCjtli O Padre Luiz
lIluniz. porque o levou Ucus para si, COOl gl'ltlllle sCllliml~lll11 de llllos, l1em
o Pudrc: Antonio' az, purqtle delI causas pura nfto ir lIe~sa ocr;usiüu; das
fjlJaes ueu-se conta em carta 'parliwlar,c,colilupprOl'élçflo Jo p(l(Jre provincial. De Jnal1eirêl,qlJofl)r~o as pUSsoils,ue que se forllloll lUlla aquella missiio
oilo sacerdotes,dous irmãos eslul!<Jutes,e uuus irtllÜO' cuaJjulures. Pareceunos Qxceder tunlo o numero, principalmente SUPPUIIUU, Cllle ueSsd proviu-
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occaslao opportulla com destreza aos principes. 011 por ellcs Ille mo. 011 por oulras
pessuas.
Lelllhrem-,~e os conrl'SSOl'es, e pl'l\gadores tle tl'aclar os principl~s com alfahilidade,
v. acarieiatlllo-os; dc n,io us oll'clIlkn:1I1 U.:IIl 1I0S serIllÜI~~. nl:lll lias eIlU\'CrsiI~Õe.~ particnlares; dcsl'ian(\IJ-lhes toda a eSlledc,de ICOIur, e exhurtünLlo-us principalmente á rê,
ú esperança. e ii jusliça pulitica.
AceitclII as IIlI~III1S veZI~S pussiveis pr('Sl'nIPS para sen uso pal'tiwlal'j pOl'élll rrcornll1l'llllem a puhlica iudi~';lIda da proviucia, ou dn. Olll·~iu. Couleul'lII-se ni' haliilaçüo com IIl11a Call1al'il lI10hiliada CIJIll silnpliciila<k; lIiío Iraj"1l1 com IIluilu assl'iu; cum
a maior prO!llpliiliiu Sl~ dirijiio ii soecurrcr, e cuusolar as P"SSllilS l1Iais illrl'l"iol'l~s do
pi.dacio, eOIll receio lião pensem, que: cllcs só eslãu Llispostus a scrvil' us l)ruudcs
}lCrsonagens.
elles se lisonje~,'ão dr ohter gr~ndes v~nta~ens; porém o pr Iarlo exclamou: cl)mo pois invor.1r
ao diabu,jurar P"I' (~IIe,lhe '~l:l'ilie,II' ~ Isto não l: a slJI'il'd,ul: tle ,!l' 'us,e a soc;iedade uo dillbo I
Em 174~, uma rolaçàu feita por :II. Fabrc di! a narra ';io de \'exaçõcs, C:\.cussos, e hul't:zias,
nas I!uaps os Jesuil.<ls se tinhiio cntre~adn n 'sle impuriu.
Em 11,17, osJ\:'uilasda La H.ochella, ~o declarudo I"au:orcs dos m~is hOI'rivei' I:rimes.
Em 17:>0, o director do scminilrio oe Cul'ca!;son~ eu. illa a scusrliseiJ,lulo, ,que S(' púoe malar
11m homem para coni;ervar , ua etisteneia. I';' r1enulll:iarll. ao arcd.lispo de 'la cidact ,que t1u 'r
conheccr SU;\ npiniiio, e n malivo pelo qual pr(lpa~a lima selllclhante r[outrinu, O director
CU:.lress~ a ventado; porém não Oretracta, o é intcrrlicto ,.ltJlo zelusu prdaull,
10:111 1755, os Jesuitas do I'ara~ua~' suulevão os povus contra seu oberano legitimo, e se púem
d freute dos sublC\·ados.
Em 1757 ernquanto Luiz X. Vpublica seu edicto de Purificução, os Jesuitas publicão a apoloJ;ia dos uS'a,sinos dos reis (I).
Em 1758. D, José, rei elo Portugal, é alaGado. e quasi a -a , inndo: os Jo uitas são COD\'cnciclos oe ler dirigido crime, o Pilnl'(J Malagrida .} qu imado vivo.
Em 1759, a Companhia de ,Iosus é expul-u de POl'tul;al, por um decroto de ol-l'ei D. Jo é,
onde se 01.> erva a pussa"olO se"uinte:
« 05 Jesuitas sào !'obelcles, o,., n t,lriameulo traidore , verrladoir s inil1li:,"o , o al;~l' ssOJ'cs
da miuha real Jlos 0:1 ..... do meus Estado'. da paz publica, de meus roiuos, e senhorios, e lio
I) A doutrina l'epn:l.lonsi\'a) e criminosu, seguida e apregoada pelos Jesuítas.

-

:!G~

-

cia IIllvião do ir o!' CfIHl Sua :lTilgr!>lnlle 01' ]enára: porque, havendo tle !>or
n!> rI'. idl'lIl·ia:. LI' S, e havcnllo-se de Lradar das mi:sões. c eonycl':ôes dll
Grilo-Par;'I, c Hio dll~ ÁJlInzonns. que cra o que principalml'lIte se pretelldia,lIüo se podia ar;lIdir a iSlo, (;0111 mellOs de dezoitu, ou vinLe pessoas, as
qUiJl'S [) 'o
ustenlílní com [I providellcill, fJue f;()stuma <lO que, pur se
cmprrg:lI'l'lI1 todos no seu sl'rvi~o, uiio rcpánio cm commodidildes proprias. Um punhado rle farinha, e 11m carangueijo nunca pôde faltar no
Em ii, c emquallLo hOl1ver algodiio e lujúcos, lIunca faltaria de que fazer
umn roupela da Companhia,c e ta é a're olução, e uesejos com fJue fonia
todo', confiados na graça ue Deos Nosso SeullOr, que os havia de ajudar 11
perseverar de ludo.
A disposiç<io, que fizemos conlí1 de seO'uir, ne tos principios foi, que o
Fa·lre ~I(lnoel de Lima ficasse no Mllrólllllilo. e o Paure ~Jorans com o compnnlleiros, que quizerllln pagsilr ligo ao I'ar<'t a trueLar da fllndaçilo da'luella
r,tHil; c r1('pois ue a dei X, ii r em oreJem ('001 O. Parires, q ue aconti nllem, irmo!>
Úlzcr () me51110 ao l:lIrupiÍ,c estarm(ls alli ma i" de assullto. como a principal
frollleira di! convers;io, e aonde se havia as"islir, e allimar esta conquista espiritual. Bem con hecemo!', qlIe 05 pri I1ripaes soldados della !tilo de ser os
fI lIC n superior !ta de mandar des"" provincia, como mai experimcntados,
e pr;lticos 110 Jin"IH1, c Illais exercitados nos co lume' desta genlc,c modo,
IrnlllPdinlnmcute Ú llIorlr. dos crnprc'!:ado~ r.m (,ffir.io do paço. lenhiio I;nic1adu ele
faltai' a lt'lIIplt para o~ slI!lslilllir CUII, allli~o~ da COlllpanhi:l, I' ~l'il"m a dcsconlia01;a
cll' al"""l"ar das mãus du principe a adlllillistr;u;:ill: IIllllil'n p"r!Jur, cnlnu jil sr dissp,
f'lles SI' uno c!1:\'rlll illlrunu~lIer imll1edialó1l1u~lIl". mas Plupl'l:;;ar nlllil;us fieis, c poderosus, IIS qllats pos,iiu defclluer o odio, I;asu acollteça (1(: que u haja.
DA ~1lt.:XEllI.\

C0110 SE n;l\'!U( CO:'l'nU7.lI\ A lll>Sl'lilTO DOS RELIGIOSOS QUI> EM U1IA IGRIl1.'EllllCIDI ,\!õ .\I\!SlHs I'U:'iq:ÕES COIDIOSCU.

np"(~-Sl~ nppllrtar COIll animo esta casla dl~ gcnlrs, e n ploposi!o fa7.l'I' ronhl'crr aos
pl'indl'l's, c úll'lI'lIcs,'1l1e \l'/Il nl~lIm pndl'r. e qUI' ,le alglllll nlllllunns siill alr"CIOS, '.Juc
a CUlul'ilulJia clll;'~rril ii pllrfciçãll dc lodas as ol'llcns, salro o ,'stylo de seu canto, e a

b m c:ommllm de ~l1eus fieis vns5allos. EII ordeno a estes (mrl1s nssallos.l qllc tl'nhão ,todos
por t~II, e rC\-lulu·los eolYlO lacs, e cu os declaro de,;de o pre:ente des!~aLurallsarlos:.I)rOSCl'lplos,
•e\Lermiutluo:,. ordpnalldo que realll1 'IILc, e com etreito ('II '5 sC.lao lançados fura ue meus
J'HIIlOS. I' .cnhol'lo,;, de lal maueira,qlle nfto possão nunca tOrllal' a nLrar....
.
(l I':u ordeno, sllh pena rle mOI'te .... IJ de r:,lIlli 'caç;lo de todos o. SIJU
be~, em proveI lo de
meu lllesl1Unl, e camnra real, a todo.• e a eada um de meus vassallos,d. nall d~renlrada cm
mell' rtlin 5, e senllllrios, OU" muiLo:, 011 l11esmo a 11111 só do sohredllos rehgloso ; de ter
1I,'nhumu c IITl'spundellcia,quer verbal, qUL'I' por t'scripln com esla S'lGlc([aUIJ, ou com algul11
d' sIJu·ml'lllhI'llS. ou mm aqlll:llas me maS,L!,ltJ Lerii1) sahidolla dita sor,jlJ~utl ,ou com aqu '1les l:.\uulmcnlH,qu tcm enlrarlo. IJ tCm f 'ito "mli:; ã'Jem-torlu o oulro pmzes romo nos meurCIl\ll5, P scnhol'los, eLe.. etc.» Este dpcrclo fez cahir u mascara dos h~ I) cnlas.
1~1I1 17ti1. os .Ie.llil"s sf!o CXPUISll de Fl'anc;a.
1'.111 liti', rle Ile puulw.
No UH!Slnll annn, dils Dilas Sicilia
Em 17(jS, riu duc;1l1o c11l l'arlllH.
EIII f7U\!, C;11lulcnLe XI V uecrcL3 " 3boli~ão dos .Tc uila .... Oito mezes depoi clle l)
en\'l!lIen:uln (I l.
(1\ r.an~nn('lIi.n "nna pnr 'xc:ellcncia, f',)i assassinado pios Jesuita. por haver baixado a
bulia 1I1J IIU cJ<linc(:ülJ ! I
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por onde se hn de rerl11zir. Milito pstimavão os misc;ionarios SA o Padre Franci, ('.0 de ~Ioraes quizerll no menos por nlglln, llllnos vir 'er
apostolo deste novo muntlo, aonrl' niia sÓ om slla °rallde rloqllelH:ia, e
espirita vencesse II primeiras emprezas, mil: com eu e'l:ellll.Jl0, fo. se
adiante, e ellsilla-se, que se havia ue fazer. Ven.111deirumcllte 'pria
esta acção mui proprra do seu zelo, e que com granue edificll1:1io ue Ioda
a Com panhiCl, corUilria o gloriosos traballLOs, que pela ,,"lvü~:úo das i1lmll ,
. em tantas outras partes tinha padecido. O mesmo de ejavúo outra pes.oas,
grandes linguas. que StJ cOllhecião neSSJ provincia, e cm outrA' partes. A
provincia do Brasil, foi principlllmente fundada para a rcduc~ào, e on·
versão dos Gentios, e não havendo nclla (nesse tempo) outra mi são,
senão esta, justo é, que não faltem missionarios para ella, e que estes
sejiio taes, que a província sinta muito perde-los, corno acontecia a S.
Vfllncisco de oorja ; que empregado no serviço de Deos, não cessava
em servi-lo, r.onquistalldo almas para o céo; e quando a provincia
de Portugal, a quem tocava menos não reparava de se privar dos varões
de maiores esperilll~as para os dar ao Maranuão, maior obrigaçiio corria
á do Brasil, em não faltar com os que s6 nella se poderião achar,que eriio
os linguas.
Bem conhecemos todos o zelo do superior, e dos Padres con 'u1-

°

austeridade cl:tt'l'ior na maneira dr. \'il'er, e nos habilOs; e que se as outras religiú 5
excedcllI em al:;uma cousa, a Companhia rcsplandcce de um modo o mais eminenle
na il;I'cja dc Dcos.
Indaguem-sC', r notem-se os defcitos dos outros religiosos, c (h'pois rle os ter pall'ntp.a<lo. e publicado cum prudencia, e como laslimanrio-os a uossos li eis ami~os, . e mo,lre
(Iue elles não dese11l~'enhão tflo felizmente as funCl,:ões,quc em COIllIllUJn nó' cxerceUlOS
com cUes.
D(~l'e-sc COI11 O maior vigor impugnilr aqucllcs, que pr tendão estabelccer escolas
para instruir a mnciriadl', nos lugares aonde ns nossos ensinã" COIll honra, e I'antagem.
Q ne se faça conheccr aos príncipes, e aos llIilgislrados, quc C'slas pessoas o('.ca innaniõ
desordem. P. sediçõ,·. nll estado, sc os não impedirem, e que as dissensiies príncipiar.iõ
pelos rapazes, fluC forem dil'crsamelllp. instruidos; e, linalmcnlC, que a Companhia é
!le um escripto, ou complemento ás obras de i'tlichelet, e Quinllt, se lõ sobre a moral dos
Je. uilas:
nebalde inlerrogúmos o passado, quando contemplámos os.Je uitas perseguidos ha Ires
seculos pelas maldições do, povos, u pe os decretos do reis, e dos Papas, para nos ass '~ul'ar
mos tle que nft" t6m sido victimas rle uma in.Justiça. lia por "entU/'H infallibilidade humana?
l"fio tcm pIlVO~ inteiros som'ido per e~uiçiies 111 fa mes ? Não forãO,os lIebreus tantas vozes conderqn,ldos? E ha dezoito seculos ttlm-thes os homens poupado a mjustiça, a injuria, e as maldiç<ies'? Onde esLá a ju Liça 'I onde a equidade ? ...
Uuem nos p,',dt! <IS c.gllrar que os Jesllitas,. semelhaTlça dos Templarios,niio forüo viGtimas?
As suas doutrinas tinhàu sidu condemnalias, é vcrdade, pelos Papa, e pelos reis, mas não
foi um Papa, qUl)m condemnou Galileu? nfio f,)i um Papa quem conrlcmnou F"nelon, e llossuet?
]'or('rn a posleridadc anuull,)u as leis iuiqua , mas sanCClunou tolio os julgam 'ntus,que ahir50 sobre os Jesuitas, e pede ainda a execução da sentença prllnunciada contra os membroS
d,t t:urnpanhia de .Jesus em 17i3 pelo Pilpa Clemente :\1\'.morto com veneno !....
Trar:emos rapidamente a historia dos .1e!;uitas. Desçamlls ao sepulcro branqueado, onde
Lo)'ola enterro!l a~ rloutrina ,q'le devitin faz/lr do homem, e da intelligencia um eadaver.
Üm gcnlil-hnrncrnllcspanhol, chamado Igrmr:io de Loyola. foi o fundildor, elegi lador dos
JI',;lIilas; este homelll,ri~ill(J faualicll, e qlle linha uma vontade forle, e porlerosa, fundou uma
srila no meio tio ealhlllicismo, I~UWU abalado pela e 'Irondosa aposlasia d' Lulhero: c r.ulll'lu
a~ 'ua' orgulhosas idéas com o h..bilo do frade,e com a capa do mcudicante; fui ridiclllo, llIas
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tantes da provincia, e assim não encorecemos mais esta materia, tendo
por certo, que já que na frota deste anDo nào pÔde ser, na da que vem,
nos mllndarâ vo sa reverencia estes tão desejados, e importonl.es companbeiros, por quem estaremos esperando com o braços,e corações abertos.
Quando. todos seis não possão ser liogllas, venha embora algum irmão
coadjutor, ese fllr omcial de carpeoteiro melhor. Tambem se todos os linguas não forem Padres, e houver algum irmão estudante,emineute nella,
veulta embora, que no Maranhão terá estudos, e ordens. como os demuis,
que lá v50, que tudo ha de facilitar,e compôr o tempo; e com os primeiros
bispos, que tiver Portugal,o ha de ter tambem aquelle novo Estado; e se
n conversão for por diante,oão só um, senão muitos, e quando totalmente
o lliio haja, faremos, o que fazem hoje os do Brasil, que todo outro inconveuiente é menor, que começar uma conversão sem homens muito prati 'os na lingua, principalmente entre gente, que mede por elia o respeito.
O Padre l\Jatheus Delaado nos edificou muito em se passar da náo, cm
que chegou. á caravclla do Maranhão, em que se embarcou comnosco, nüo
querendo, pela não perder, chegar á sua terra, sendo tão perto, e tenJo lá
n '<TO ,ias de muita importancia; mas deu-lhe Deos a conhecer, que o que só
importava era salvar a alma propria,e a dos proximos, e por este seu dictasumci~nte para ensinai' a mocidade. e estes religio os conseguirem carta do Papa, ou
tiverem ou tido a seu favor recolllmendações dos cardeaes, operem os nossos contra
ellcs pelos principes, e pelos grandes, os qllaes informaráo o Papa dos merecimen tos
ua Cvmpanllia, e da sua capacidade para instrui!' a mocidade em paz. Dili"!:ncil'm
ol>lcr, e aprescntllm allestados dos magí:itrados, ácerca da sua boa conducla, e boa
inslruccüo.
COll\llldo, forcejem os nossos por dar sigllaes pal'liculares de virllldl~. e crudiç no
r:\1'I'cilaudo o~ (li 'cipulos nos estudo', c pnr outro en'mios cscolastico , adequados a
grangcilr <lpplauso, c e.'ipusto:l perante os mugi 'Irados, e o povo.
DE QUE

Mono.\

CO~PAi'iUlA PODi:ll.l CAPT,\R A nOTAS RICAS.

P,lra isto se elejao P:tdrrs ele provccta idallc, os qnaes devem ter uma compleição
anilllil(la, e uma cOllversal;lio <lgractavcl. Vi. item eSlas vluvas, e logo que IlIrs eleseuhr;ío a1ituma alfeir,ão ii Companhiil, lhes orr~reção as ouras. e os autores da Companili<l. ::ic cllas as aceitão, e principiãO a yi~ilar nossas igrcjas, procurem prOI'c-Ias de
hin ser terrivel. Em lIe panha já linha apparecido um tribunal,que pretendia matar o corp
ClIm u I'retrxto de .al\'al' a alma; l~aci() matou a alma. e de prezou o corpo; a im em du;!
extrl'mirlarles do mundo, em llcspanha, e na, lndias, havião duas sociedades, que mat.a\'~o us
,'Ol'flI1S: os inqui iúore , c us esLl'anguladore ; a Companhia de Jesus coJlocou-se enb'e estaS
dilas slJdedades.

,Jcsus Christo Lioha cl'eado a vida, e a luz, Tgnaeio de Loyola creou a morte; a morte la
flllIla, e ela intlllJil;ellcill, a mOI't.e do amor( e da caridade, a morte de tudo que é grande, de
LlIdo <itH' é nubre, de Indo que rj generoso,
LI»)'o\.1 foi o creadol', e o lInicohomem ue genia da Companhia de Jesus; homem de ardor,
, p;H"(üe,; homem de odio, e pllrsevel'ança: t:lle soube ahafar para o seus discipul') na' suas
tu lltuiçôes a pOHsia, e o enLhu ia mo, o genio, o as paixôe humanas. Entre os Jesuita não
h I nUltca 01 tis do que um homem, o :>el'al! {) $ell inferiores.ã in tl'umeuto passl\'o:;
Loml,1 nl) loito da mOI'te prescreveu a <1berlienri~ c(jga « obedienlia sroca n. As uas irUilui~"IC3,IIUtl ii Pl'iOltlil'fl vista upresenl~o a a peclo c1' mil monumento, fio minueio a ; ao Je-lilS
belll S "C, '!uc de\' ião pruduzir casui 1:1>;, Iclhacos, c malvados, que devião l'ngHllal' as almas
34
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mo, o on[ro~, que lhe temos ouvido, nos parcce, que nos scrá mui bom
romp"nhciro nu mi~süo, e mui capaz de dar boa conta de tudo o que so
rlle cncommendar. Damos 11 Deos muitas graças, por tal VII l'iio ,porém com a
nndiçiio,quo vossa reverencia no-lo não queira desconlar no numero cios
sei. ° C]ilol e pera mo muitu inteiro, e antes acrescHnt dO'llue diminuido.
O nuve, que partirãu nu n,lVio do Maranhão, já lá esturáõ com o favor
de 0005, e o mesmo Sonhor parece, que nos tem dado Jlrendas do que
som duvida os quiz lovllr lá, porque ao seguudo dia, que daqui sahirão,
farão seguillo de um Turco, que os investio, e abalroou, e quando já estaviio renuidos,ou quasi rendidos, vierão duas fraaatas de guerra Francezas,
que os livrárão, e tomárão o Turco, e vierão vender os mouros ao Algarve.
Assim se conta por certo,a dizem,que ha em Lisboa Mouros,dos que estiveriío dentro do nal'io do Maranhão, posto que não o vimos. Bemdito seja
o Senhor. que por meio tão extraordinarios acode aos que o buscão.
Por um desta,como protestação da fé, queremos Jizer,e coofe sar a vossa
reveroncia,quc tuuo o que nos bons principias desla missão se tem obraJo,
se ucve muito particularmente ao zelo, diligencia, e indu tria do "Padre
procunlllor geral Francisco Bibeiro, e tudo são eITeilos da sua grande caridade,o pontualidade,com a qual DOS assistio,encaminhou,e superintendeu
a tudo de maneira, que sem elle se não poderia fazer nada. Deos lh'o pa11m confe'SOI', que hem as dirija, Com projecto dc as conservar no estado de viuvez,
dizendo, c louvaudo suas vanlagens, e sua felicidade; promellendo-lhes com certeza,
c mesmo afiançando,que desle modo ellas ohterúõ um merÍlO eterno, e um meio bem
cfficaz,para ('vilar as penas do plll'gatol'io.
prornrr. o mesmo confessor,que ellas se empreguem em ornar alguma capclla, ali
oratorio em sua casa, no qual possão occupar-se em medilações, ou Olllros exercicios
espirilllaes, afim de que se arrastem da couversaçllo, e das visitas daqnelles,que pode!'ião pretendê-Ias; e posto, que tenhão capellão, não deixem os nossos de ir celebrar
o Sl;rilido da missa. e particularmente fazer-lhes exltOl'lações a proposiLO, e se esfor~
cem em consel' ar o capell1io submisso a elles.
Faz-se precIso mudar com prudencia, e insensivelmenle o que diz re~peilo ii direcÇãO da casa. d~ maneira tal, que se tenha cousideraçao á pessoa,ao grão, á sua a[eição,
e ti sua dcvoçao.
E' principalmente indispensavel afastar os criados, (porém pouco a pouco)
que não têm relações com a Companhia; e se fór preciso substitui-los por ali
tros, cumpre recommendar pessoas que dependão, ou que queirão depeljdel'
timidas, e honestas; este codigo apenas tem uma base - a vigilancia mutua, e o desprezo da
natureza humana. ( Osuperior, diz ~L Michelet, esta cercado pelos seus consultores, os professos, os noviços~
os estnrlantes pelos seus confrades, ou companheiros, que podem, e devem l.Ienuncia-los. At
a rl:'speito dos membros os mais graves, e mais experimentados, se tomão precauções
vergouhosns. )1
Dos s~minarios é proscripta a amizade; sómente é permillido passearem sós, ou tres a tres;
os Jesultas sallem,que diante de um terceiro se não estabelece intimidade; este terceiro é pOIS
um espião; estando tres Jesuitas, IiI está um tl'3idor 1
E' estabelecido nas celebres instituições, que quando fallarem com alguem tenhão 05 olhos
no chão, e que nlloca fação rugas no nariz,nem na text,1.
. .
Oemais, as constituições furmão coofessores C('ffi certa tactica propria para dingu'em as
almos a sen modo.
Nas mãos ele Loynla O espírito do IivI'e arbitl'io converteu-se em 11m carla ver ( perinde ne
cac1avel', 1105 SCl,IS sl1CCeSSOl'es ol'ganisão a moral escolaslica, ou casuística, que emprego.
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garÁ.. e a vossa roverencia pedimos todos lhe de por nós as ,,"raças. o
particular dos nego(.;ios, e demandas.da província, e das baralhas,que teve
com os Padres desta, e de quão prudente. e con-tante s!~ houve nellll , n~o
referimos nada li vossa reverencia,porque os eITeitos o dizem. São tudo frucIos do seu zelo,e juizo. e da sua muita religião, e tracto familiar com Deos.
com quem tem edificndo muito II esta província. e acreditado a Companhia.
Vossa reverencia, depllis de o deixar trabalhilr aq ui o tempo,com que elte se
co.nforroar, lhe dê pur premio o ir-nos ajudar na seára, que é o que desejamos; e a nós,por ullil'io e consolação, de vir emendar o que tivermos
errado, que niiu póde deixar de ser muilo; e verdadeiramente (I grandeza
daquella missão pede I) seu talento e espirito. Entretanto \'OS5a reverencia
~os mande encommendllr muitu a osso Senhor,para que nos fa~.a dignos
Iustrumentos de seu mail)r serviço, e gloria, c particularmente pedimos
a benção e S. SS. de vossa reverencia.
Lisboa, 14 de Novembro de 1652. - De vosssa reverencia filho no Senhor. - Antonio Vieira.
Esta carla é um vivo testemunho, e R mais concludente prova do fervor,
zel,>, e grande espirito do illcansavel Padre Vieira, sem que os remorsos
da mais apaixonada critica, possão com razão dar a uma tão heroica resolução o nome improprio ue desconsolação, motivo, que dizião fôra da sua
do~ nossos"·porquc desta

mant'ira, nos participarâõ o quanto acontecer na familia.
Nilo teoha outro lim o confcssor, senão o de, por todas as maneira<, con rguir. que
a vluva dependa do Sl'U conselho em todas as cousas, e não procur~ uutro;. o que lue
faria conhecer occasionalmente sr.r a unica base do seu progresso espiritual.
Devem-Ihl! ~consf!lhar, e lou\·ar o liSO dos sacramentos, que ella os solcmnisr, e
principalmente o da pcnitl'ncia, no qllal patenleará sens pen amcnlOs os mais I'I'COIIdilos, e todas as suas tentaçõ's com toda a liberdade. Qne commuugue rrellIlCnl<Wll!ntc;
que vá ouvir o seu confessor, e a convidem, proml'uendo-Ihe particulares orações;
que rezE' as ladainhas, e qne lodos os dias faça exame ele conscieneia.
I\cÍlerando uma conlissão gl!rai, posto que ella já 11 li'nha feito a oulros, não dere
COncorrer pouco para se obter inteiro conhecimento de loua as suas inclill(lt;õl's.
Deve-se·lhe represenla;' as \"dntagens do eslado \·idnal, e os i11t:ommodos du casamento, principalmente quando este se repete, os perigos em que se en\oll'I·Ill. c quanlU
Iii\: diz respeito em particular.
Tambem é preei'O de vez em quando, e com destreza, propOr-lhe casamenlO , aos

sempre um cc dislingo)l um cc nisi ll. Esta arl.8 de enrodilhar com a moral.foi a forçayrincipal
da sua sociedade; o atlractivo podcrosissimo do seu conlissionllrio re~uzlO a mull1llao; a predIca foi evera, a direcçào indulgente. Alli seconcluil'ão ingulares l1j~sle enlre a COIl clcnola doente dos I(rllrldes dl;Ste mundo. e a direcção toda. politIca da SOCiedade.
ACompanhia de Je us, nascida no momento da grande ravolla de L\lthero, combaleu.e m
valentia o reformador do XVt eculo, e o Papa aproveitou-se do. sel:I'lÇO de tl;S aU);lllHr~S
sem curar muito de os conhecer. Os Jesuítas crescêl'ão â sombra da thlat·a, que um dia dCYIao
dominar. Em 1f>47 Bobadilha fui expul o- da Allemanha por causa du uas doutrina eelicinsas~ Os cumplices de Cllrlo lX, c cle Gatbal'Ína de Medicis.tomârão os ,)p.su.ltas p'or seu 'onsoJhelr~s, e reuniràlJ- c 1\0 seu Cllvil,na horrivet noite de . Dartliol~meu. I: rllDc.1 CO Borgl~ era
então geral do Jesuilas. Em 1568,1 nl.<\rão abril' uma e cola em Pans. AUnlYCI:sldacle era Jut'.!e
e podero a, oppÕz-.c ao progresso dos filhos de LOà·ola, cUJo chefe 1'111 t rllnçll ~ra enlao
odon Pi~eDat, furinso partidi~la da liga, ao qual Arnall. chamou fanatlcu, c o lu. tunaelor J).
'filou cstlgmatisou com o apilheto de tiql:. Em 1570, Elisabeth expulsou .1 'SUIWS ele In;lll1lClTa, o (;li:u tb7S,furão-o igualmente de í~yer5.l'\o reinado de Henrique III pl'l'g,iriio a I'cI"Jllll,
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retirada aos incultos mal s do Maranhão, pois do mesmo onlexlo della
con la as grande difficuldades que venceu, guiado miJis da Providencia do
Allissimo, que das diligencias proprias, um negocio, qne por lodos os ladús
parecia arriscado, nem se podia emprehender sem mui pesadas consequencias. Com tudo Deos, que guiava estes fervores pelas medidas daquelle
.mimoso cora~ão, lhe deu laes alentos para persundir ao prínoipe,e II sells
augm,lissimos pais,que pÔdo sem risco do desagrado da Magcslade alcançar
licenç,1 para proseguir uma empreza tão propría do I)ivino (loTado. como
profiqna ao real serviço. Querer dar outro nome a empregos tão aposlolicos,
e desejos tão bem nascidus, e a forças tão virtuosas, é o me mo que querer
tirar a gloria, a quem só por esla acção, com que lrocou os mimos da
côrte,pelos deserlos de tão laboriosa conquisla, merecia immorlal estaluu
no lemplo da virtude. l em sirva para fundélmento a carta, que o mesmo
Vieira depoi escreveu de Cabo Yerde,ao sereni 'imo principe, da qual"ó
se prova o de ejo, que o mesmo Padre linha de silhir da côrte por vontade
de seus soberanos, aquem além de vassallo, devia carinbos de pai, como
melhor que ningllem exprimia a suavidade da sua mesma penna: « Se algum sacri6cio (lz a Nosso Senhor nesta j.ornada,foj em ílcceitar a lIcença de
el-rei, quando m'a concedeu; porque o fez Sua Milgeslade com dernon lrações, mais que de pai. » Quem não vê nestas palavras a grande for~a,
quaes com cert,·za ~e saiba que a \'iuva tem repllgnancia: I' ~ pl'nsar-fip,que lhe agraclfill
alf.\"uns individuos, .e lhe notem seus ruins costumes, para que III geral eUa leuha
a versiio a st'gunclas Ilnpcias.
LOg"o, quI' se tpnha certeza que ella está bem decidida á viuv~z, deve-se-lhl' recomI11ClldHr a vicia cspiriLllHl, porém n50 a reli~i()sa; da qual, anlps é preciso descrever as
incollll1loditlacles, mas Lal, como foi a de PaulH c de EU5lOclda, tc. O confessor se
pre,\c de llIillleir'a, que tendo cUa feiLo o mais depressa po~sil'el \1010 de ca liclatll~, POI'
dOlls. ou Lres annos ao menos, eviLe tOlalmente propostas ii se~lI11di\s lIupdas. Pois
enlão se lhe deve tolher, que ella receoa visitas de hOIl1p.ns, e l\leSmO reeI' 'ar-se C(llll
~eus llal'l~nII'S. e amigos, com o pretexlO de a unir lIlais inlimamente a DI~OS. QUJllto
aos ccr.ll'siasticos,(fUC visitarem a viuva, Otl qu ella frequelllnt", ·e se n~o pud '1"1'111
exclnir IOclo~, dO 111l'llos. que só receoa aquc.lles, que forem recommclldados (lelos
U()SSos. 011 que dellc.s depelld50.
Quando i~1O sc liver conseguido, deve-se pouco a pouco encaminhar a ,'iuva para
praticar obras 1l1p.ritorias, principalment dill' c 1110las, as quaes comtudo e1la uão
prcstarii selll a clirecçdo do seu Padre espiritual, por ser mui impl'rlaute,quc se aprofizerão-se monopoli::tas, causárão carestia em Paris, aguçando ao mesmo tempo os punhnes
rte ,Jacques C"::mentc. e de Chatel Em 159:i, o .Ie uita. Varade armou contra Henrique II' u
braço du assa 'ino Barriere; em 159~, .Ioão Chalnl teutou assassinar Uonrique \v; foi ~eu cumplicc o Padre Guignard,que foi enfurcado por e te crime em 7 de.lulho de t596. O Papa CleIllente Vln argulo os .lesuilas de perturbarem a igl·eja. Em 1598, elles lizerão as aSSInar
Mauricio de Na au, c ão ex.pulsos da Hollanda. Um edicto de Henrique 1V ex.pu!. ou o .tesuita:; rojÍlrão-se cntã aos PfS do monarcha f['ancez, e este tacitamente lhe permitlio, que
l'ntrassem cm França. O vencedor da li~a, o rei que so.nhuu a monarchia univer ai ,teve l1Iedo
destes homens, que. disse elle l( tem relaçües por toda ii parte, () grande dexteridad p~l:n
diS\)Orem os espiritos como lhe ai raz.» Em 1604, () cardeal Borromeu expulsou-os do collcg lo
de 1reda: em 1605, os .Tesuitas Caroet, e OldeclJl'Il forão enfurr..ados em Londres como aul.ol'c~
da con piraçãn rias polvoras; em 160G, forão expulsos de Veneza; em t610, Havaillac assasslnClIl lIenriqne IV, e o .re uila l\larianna no scu livro de Rellé fez a apolug a do rcgiciclio.
Sil!::1mos 'sla fama a soci~dade: nãe {, facil rcrde!'mns-Ihe 11 pista. p(J~'que deixa apó:: lia
um rasto de cadaveres dtHelS. Em 1618,05 Jesultas sau el.pulso da lJOOCllllilj um 16111,1a ~lora-
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qne contendia de ambas as pnrles! de uma,a real benevole-ncia, de oulra.o
fervor do Padre, que não podia acabar comsigo o largar a empreza, a que
o incitava o seu espirilo.
CIIEGÃO AO MARAi'\HXO COM FELIZ VIAGK\l OS r\OVE RELIGIOSOS lIlANDADOS PELO
JÁ 'O~IEADO UPERlOR DE TOD~ A I\ll ~ÃO O PADRE ANTO ·10 VIEIRA.

Estamos no fim do anno ue 1652, um dos mais felizes, que pôde contar
a "ice-pro"in ia, lres vezes morta, e tres vezes resuscitada, e nesta uI·
tima, com mais algumas esperanças de não se oppÕrem contra ella as
astucias do O"cnio do mal,a quem faz não pequena guerra todo este pequeno
e qlJadrão dc operarias el'angelicos. Com a morte gloriosa do veneravell)adre Frao i co Pinto, e reLirada de seu companheiro.o Padre Luiz Figueira,
primeiros descobridores desta espiritual conquista, morto o primeiro ás
mãos do barbaras Tacarijú , pllS ada já a serra da Ibiapaba, acabou lambem na sua infancia e tallova missfto no anno de '1608. Hesuscilada depois
no anno de 1615 pelos dous fervorosos operarias, o Padre Manoel Gomes,
e Diogo Nunos. Nestes ultimas retirados á Castella,por fugirem da primeira
p rse~lli~ào, e buscarem o remedi oell1l, na presença de SUIl Magestade
Catholica, veio U IJcabar segunda vez no anilo de 1619, para resuscitar depois
"cilp. com discri~~o O talenlO cspirilual. pois que as e molas mal applicadas, tornãosc I' p"tio'IS V 7. 's o motivo ci' dil'cl'sOS peceados. ou os llulrem de mancira, que se
colhe IlOU·O fruClO, e mcrerilllenlo.
CO)IO

SE DIlYIl E~TREn:n AI YLU" AS, Il

Dlspon

DOS DElI'S QUIl POSSUElII.

Inslar conlinnamente um ~Ilas. qne pro. igão na .ua d-vo':ãO, e nas suas boas obras,
de llIan ir.l, qlll' lião ar IllI'ça dec!1rrer scmana alguma, srID que diminuão do sen
sup"rlllllJ qualquer CllU~a em honra de .Tc. IIS Chrislo, da Virgem Sanla, on daqnelle
Sanln escolhidu para seu prolector, e qu a appliqucm aos pobres, ou para ornamcntos
da~ il;n-jas. até qne lcnhão sido inleiramellll~ pril'adas d~s Pl'illlicias, e dos de pojos
tio E:;yplo .
. e além dc nma alTI'ic:iio !"eral, ella dl'rnonstrarcm sua liberalidade para com a nossa
Cnlllpallhia. e qlle prO~e~ll(·nl. então fazl··las panidpar ele lodo, os rncriLO da CompaIIhia, com singulares iJ1(lnlgcncias do provincial; e scndo pessoas de grande qualidade,
do gcral ela ordcm.
Tendo f<'ilo l'olO de caslidade, ql:e cllas o rrnovrm dilas VC7.es cada anno, con'
rOl'l11(~ no,so II '0, pcrmillilldo-Jhcs nesse llia uma hOnesta recreação com Os nossos.
"in; Cm 162t, da Polonia. Em 16-11.elles accend \r~o aarande questão do Jansenismoj e~ 16~S,
fOl'~O lJx.pulsos de MlIllüj em 1641j, lizerão 1I111a banca':..rola cm evilhü, onde,commerClav~lO.
]lopois de lerlJ1l1 Lido por adversnrios os homens ele genio ela slla época, depOIS de lerem sldQ
combali los por Al"naud, e De Thou, cahirão finalm nle debllixo elo laLe~o de Pascal: as cartas
1\1'0 incialJs razen.,-Ihe jll. Liça, e se POI'l-ltoyal se abaleu com seus golpes, a voz eloquenle
de !lcnuet II laloll obre suas caheças e pela ueclarnç:'i de IüS2 todo o clero da França os
I'epe\lio com indignação, e desprezo. '
.
l'ol'ém se u lliodo a sua vereda sublerranea, levant:íriio de novo a cabeça; e, apOIado por
Marlame de'1ilainlenon, e pelo Paelre Lachlllse,qulJ di punha ~o espiri~o da viuya ~e SC.lIl'ron ,
o (llle mOITell cedendo o sell podei' ao Padre Lelcllier, os .resulLas chegao a dOJnlOal.Lulz)UY·
Oediclo ele anLes, salvaO'uarelado \Jl'OlestaIlLe.é indi:waOlenle revogado; osJesUltas prolanâu o remillJrio de Porl-Royal' a c( llu le uni"cniLus)) provocada por elles,produz 0,000 rdens
secrclas do rei contra OS polJi·c' Jallseubl~s; JOUVllUUY, historiador dos Jesuilas, collucou os
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com a vinda dos apostoliro varões o Padre Luiz Figueira, e Benerliclo
AmocIei,no anno de 1(j2~. Morta a terceira vez,corn os bon:i Padres ~Ialll)el
Moniz. e Frllncisco Pires, e o irmãu (~a pilr Fernande. ,a quem a harbara
perfidia dos Urulllires,deu aleivosamenle li morle no ellgenho do lI11pU 'urú,
no anno de 164.9, resuscita i1gora como PlJenix, panl por falta de operarias não acabar de todo esta r'loriosiJ, e sempre mellll)rH\'el missão, que
veio aprofundar as raizes a toda flssa vi(;c-provincia, qlle i11é com o fa\w
Divino, por mil is esforços, que apezilr do ouio, fez o illillli"'o conJll1um
do bem das almlls, aiuda senão podérão de todu li rri.llJClI r, que com a
assislenr.ias Divinas,mtll poderião ter vigor as a tuciu dos bomens.
Corria pois o Hono de 1652, em que goverllava o E~lado do ~Iaranlliio,
Luiz de Magalhães,e parecendo ao ministerio ua 'ôrlll, ser IIwi' cUllvelliente, dividir o governo do I~slado, em tluas Capitallias, COIll capitão -llIún.Js,
que governassem independentes, e na mulua (;urreSpolldolll.:ia ue se i1judarem,lutlo o que a necessitlllde pedisse pllra uufellsa do lfIe~nlO Estadu. Foi
nomelldo para a Capitania do Maranbiio, Ballhazilr de SIJusa P reira, que
tomou posse de seugoverno aos 1ü de Novembro uesle mesmo anno ue 16;;2,
e para n do Pará. 19nacio do Rego Barrelu, qne entrou a governar a Slla
Capitania no seguinte me'l de Dezembro, com agrado tlus povus, pela
indepencia dos dous governos. Nesta lIáo, que foi a uniclJ, que por enleio
Repetidas vezes as visitem, preslando-Ihe convers<lção agradavei, e divertindo-as
com conlos espirÍluaes, e gr;\l;ejQs adaptados ao humor, r. inclinação da cada ull1a.
Não as lraclelll com muito rigor na conflssilo, COIl1 receio de que ellas se aOlijão, e
nunca a ponto de perder Õl rsperança em l'I~cuperar snas pruvas dc 'lmir.ade, tia' quacs
oulr06 se apossarião. Nisto deve-se ajuizar com discel'llilllento lJastautl', da incoustancia
natural das mulheres.
Destramente lhes estorvem Visitar as ontras igrejas, e de assiSlir á~ festividades,
principalmente nas dos religiosos,c que frequel}.lemellll~ lhes repit!io adiarem-se reuuidas na nossa Companhia Iodas as indulgencias concedidas Íls oulras ordl'ns.
Se fór necessario, que ellas tomem IUIO, seja-lhe pl!rmillido Iriljar 111 I'estidos, que
tenhão boa apparencia, e ao mesmo I!'mpo participem alguma cousa do espiritual, e
do lI1undano, para que ('lias se não supponlliio regidas por UIl1 homem inleiramelllc
espiritual. Em uma palavra, comlanto, que não perigue haver Inconstallcia. e se forem
sempre fil'is. e IilJeraes pal'a com a Companhia, se lhes permillia com moderação, c
sem escandalo, o que exigirem de sensuali(iade.
Devem colioeal' lias casas da' vinvas meninas honestas, IJllias de pais ricos e nohres,
as quaes se habituem pouco ii pouco á nossa direcl,;ão, c ao nosso modo de viver. Que
assassinos dos reis no numero dos martyres. Em 1728. Pedro o Grande cx:pulsou de seus
Estados a Companhia de Jesus.
.
Os Jesuitas fizerão voto de pobreza, e em 1753 a baora-rota do Padre Lavalette fez conhecor â Europa o seu commercio, a sua riqueza, e a sua má fé.
Luiz XV lur:tou com o punhal de nanllens. Este novo regicida nasceu em Arras, foi edu~n~o
pelos Jesuitas em uma cidade inteiramenle dominada por eJles; os seus confessores 101'30
Jesuitas, ea França designa-os como seus cumplices.
,
Fm 1758, houve uma tentativa deassassioato na pe soa dorei de Porlugal,em consequenma
de uma conspiração tramada por elles Jesuitas; os tribunaes instruirão contra elles processos.
Em 1762, o parlamento de Paris supprimio-os, e a 2t de.lulho de 1773 Clemenle XIV,depolS
det er estudado durante quatro annos a sua historia, e as ::uas doull'Ínas,,1bolio-os para sempre. A ip;reja foi unanime em os destruir, e estigmatisar; o mundo inleiro os repelle, e amnldiçOa; não obstante, acreditaes,que estão mortos para sempr e? Nilo; os seus inimigo. que
JIlOITI:lDj depois de por muito lempo cOmmelWl'em, ou pl'égal'IJID o I'egicitlio, um crime mou-
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partia para o ~hranltiio, e em qne tambem 1iI0 alguns rel!rrio;;(l ((e
oulras ordells: !,ilrlio do (1orto de Li boa a Illais helll suc.cedidil missiio,
que tC\'C a vi c·provincia. Millldada pelo arande l'iHJre Alllullio \ ieira,
superior, que .iú era da mi:> cio, sendo pl'llcurador gel"ill da provincia
do Bra ii ,o Padre Frallci ·tO Ilibeiro, vilriio de illcansavel zdo no servi~o
da' mi.sões, c ú cuja actividade devião por entiio aq!ll'lIcs i1postl1licos
lIIis ionarios o bOlll exiLo, e commodidade da sua viagem, qUI' fui uma
dlls mais [etizes, que para esta conquista se tem feito, que parece concorria
Deos, com especiaes assistencias para uma tão glllrio a expedição, que tanto
havia de servir á maior gloria do seu santissimo nome.
Da carta do lll.lLlre Vieira, já mencionada se vê, hem o qnanto este
berúe se empellhou por esta missão, assim na eleí~;i() dos muitos, e sino
guiares varões oa província de Portugal, que se lhe ofTereeênio para esta
tão diffLCulto a conquista, como das provisões, e mercê' renes, que aleanc:ou do soberano O. João IV, pum 50 cego dos Plldres, e melhor governo Llus aldóils já estabelecidas, c que depois se haviiio Lle fundar, como
o mesmo monarcha' tinha recommcndado 110 ft:rvoroso zelo dos mis·
sionarios. Erào os intelltos do Paure Vieirll. que assim como fÔra o
primeiro em os conviuar, e llnimar, para o culLiyo de tào dilatada seára,
t~nhão

uma mestra escolhida. e eSlabplecida pelo confessor de toda a familia. Derem
srr slll)lnls50S a todas as ceusuras, e a todos os usos da Compauhia; quauto áquellas
q\ll~ nãO queirão slljcilar-sl', a~ enviaráõ a seus pais, ou a quaesquer outras
pessoas, que as coudllzírão. descreveudo-as como exu'dvaganles, e de uma indole
difficil, ele.
Não se deve ter llIenos dl'svelo com a saude, e rer.reação, do que com a salvação; é
por islo que, se ellas se queixarem dI' iudisposições, de\'em lhe ser prohibidos os j 'juns,
os cilicios, as disciplinas cor(lllraes, e não se lhe perlllitlirá irem á igrej:1 ; porém serão
dirig-idas em casa paniculal"llll'ule, e com cautela. Seja-lhes concedido entrarem no
jardim, e no collegio, comlanlO qne islo se pratique secrt!tamente, sendo·lhe.s tolerallo,
poderem em segredo conversar, e recrearem-se com aquelles, q ue mais lhes
agl'ildarem.
l'ara qne uma viuva disponha das suas renclas em beneficio da Companhia, se lhes
Indicará a pcrfeita situação de homens santos, que tendo rcnuuciado ao muudo, a
sens pais, e a seus bens, se afTciçoáráõ ao s~l"\"iço de Dcos com a maior rpsignacão.
e com prazer. Expliquem-lhes, sobre eSle projecto, o que existe na coustituição, e no
exame da Companhia ácerca desta renuncia d' Iodas as consas. Allt>guem ·lhes com o
exemplo das "illvas,que em breve tempo por este modo conseguirão ser san las, dandolhes esperanças de serEm canonisadas se até ao lim continuarem desta maneira, e
51ru050 pouco lhe custa; este crime que nenhuma lei humana prevê; este crime, ao 9ua1o
mundojulg;ou não dever daI' Ulll nome, elles o comm~llem, e o vigario de Jesus Ch.l"I.s1~, o
SUCceSSOl' de S. Pedro, Clemente XIV, morreu envenenado!.... i\talos estrangell'os plsarao o
telTilorio francez, os Jesuítas apparecêrão immediatamente pOI'ém truzião uma mascara, e
chama vão-se enlão Pudres da fé.
'
Apresenlúrào-se aos povos com a apparencia dt' pobres, e humildes missionarios; porúm
CI.U breve depuzerà a mascanl, e IlréglirãOaberlamente a contra-rel'olução, eo ullramonla.:
m.mo. i\lont-Ilouge e ainl Achcui roràu os quarteis gencraes da ordem. e os Pf~dre da lu
humildes no reiD<ldo de Luiz X. Vlll ,a quem chamarão« dooalo de Voltaire» erguarao a cilbeç,l
COm ii sua morte, domini\rão () lhrono âe Carlos X, e apreso al'ão a sua queda.
Os reverendo. padre, rorçado ii não apparecerem taes em publico,toro!irãO a encova~-se:
elles proprio ne:;arão a ua ex.islencia, reduzirão- e á nullidade o mais que II pos Ivel,
mas não renunciarão ao poder; aniquiiJados pela re\"olu~ão de 1830, Furão·se levantando
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fosse lamhem o primeiro em lhe fazer companhia ao tempo da colhl'ítll,
que já ia i)rornelteodo copiosos e sazonados [ructos; mas COIIIO par" aSila
jJ8rtida se ofl'crecessem os embaraços, de que já fizemos llieuçõo, partiu a
nilo, e ficou em lerra muito saudoso, de a nüo poder seguir, que na ctll'te
ficllva correndo com a lormenta, que seus companheiros IJÜO experimentarião no mar.
Erão os religiosos desta feliz expedição os Padres Fran(;Ísco Velloso, superior dos mais na auzencia do Padre Vieira, o Padre João de Souto Maior,
maior ainda,qucsen mesmo nome,no zelo, e salvação das almas dos misoraveis lndios,em cujo serviço acabou depois glorio amcnte u vida. O Padre
Gaspar Fragoso,o PadreThomé Ribeiro,novíç~os oPadreJosé Soares,e os irmãos estud8ntes Antonio Soares,eAgoslinhoGomes,com dous irmãos coadjutores Francisco Lopes,e Simão Luiz,offlcial de carpeoleiro. Enio por lodos
110ve os escolbidos,e tão importanles,ao bem da nova missão como a experiencia mostrou no muito,que depois obrárão em credilo da fé,e serviço do
seu rei. Partirão de Lisboa aos 23 de Selembro do anno de 1ú52, com uma
feliz viagem,depois da qual (exceptuundo a do Padre Vieira na segunc1ü,qulj
fez para o Maranhão) se não fez outra, nem mais breve, nem mais segu ra,
~om veolos sempre de se rvir cm toda ella; prosperando o mesmo céo tüo
r~zP,ndo-lhcs

vêr, que o valimcnto dos nossos para eSle elTcilo nunca alTronxará ao pé
do Papa.
Faz-se preciso forll'mellle imprimir em SCIl espirilo,qnp. se ellas qnerem Rozar de um
perfeito soccgo dc '0 nsdcnda, dcv'lll pro~eguir sem IIlllrlUlIrio, sem tédio, e sem a
mini ma repugnancia interior, l~nlo nas cons~s lpm[lorae~, COlHO lias espiriluaes, a
direcção do ~eu cl1l1fcssor, como particularll1cnlc destiuado por lIcus.
Deve-sr-lhes ocCaSiUII:llmCIIlC dizer, que é mai~ do agrado <I' 0\'05 não darem esmoIas, particularmcnte "os religiosos de lima vida a Ioda a prova, e excmplar, SCIll que
o digão a sell coufes. 01', c segundo sua approvaçiio.
Os cOII(c~s(]res com a ln aio I' \igilancia se dcrem acaulelar, de que as laes vim'as
luas confessadas vi~item OUlros rcligioso.• seja qualqncr, qlle [ór o prel\lxto, e qlle ue
fórma alguma lenhãu familiar idad' com elles. I'ara obstarcm a iSIO dC\lem applicar
lotlos os meios gabando a pro po~ito a Companhia, como ullla ordelll muito Sll[lrlrior
á~ ontras, infinitamellle IIlil i, i~I'('.ia, lia III aior autoridade ao pé lio i'ap~, e de louOS
os príncipes; I'm si mcsma mui pcr feita, porque expulsa aquelles, CplP. ão nocivo', e
pouco assdlldos, e na qual não ~e cncuntra nem escuma, nem f'zes, como a~()I1
Icee nos Fradcs, aonde lia muitas: CSle~ são o mais da, veus ignorantes, estupidos, preguiçosos, Illlgligenles 110 que diz rcspeiLo á sua salval:ão, e entregues
á gula. etc.
•
pouco e POLICO; esperão vencer, porque têm, mais do que Basilio, ao lado da calumnia a hypocrisia,e a mentira.
Dous sabios pI'ofessores, dc\rão o sign~1 da lucta contra os .Jesuitas; graças lhe. e.1iio darl~s,
pOl'que, a não serem elles, n;lo chegarião ao nosso onhecimenlo os (I tios da teia JesuiLlca "~,
que, de novo urdida,com habilidade ia cobrir o mundo.
\.Iue são os Jesllitas'? per"untã de toda a parte: nós re pOlldemos: os .Jesuítas, são
um corpo 1I10nslruos{), anti-Itlgal, tl mesmo anLi-canonico. Este corpo é pseudonimu em
Fr,mça, e se ahi existe É: por dobrez, porque e'lá em I'ebtlllião contra as leis, que o I'Ilpellem
e prosCI'cvem; ellc é em parte lanrtcstiuo. E' eccleslasLlCo, e leigo, regular, e secul,lI', dll
t'ida a ordem,H de tOel:1 a rtlli~ifio, pois que tem « IIliados I) mesmo no protestantismo.
Os .Jesuitas fnem voto de pobrez", e aU1uoLoão riquezas cOlltiuuameuLe; soccorridos pelo
coufissionario fazem-s' mHrlic s da alma e perVeI'Lelll-na; lIsão lia sua inl1uen 'ia moral! nra
auguhJnLal'cm as suas riquezas CUlll os donativl);); lá estão li c<lbcceira elo moribundu fallandO
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gloriosa missão,com vi!1te e cinco dias de navegaçiío, em que ferrárãn o
porto do Maranhão aos 17 de Outubro, sem susto nem 1ll0LÍvo, que lhes
fhe se desabrida esta passagem.
O Padre Vieira, em carta ao Padre provincial do Brasil. de 22 de
Maio de 1653, diz assim: Aviagem dos primeiros Padres não foi de tantos
dias,como a nossa, de maiores calmarias na linba,com menos perigos; como
naquelle navio vinhão soldados, tiverão mais occasiões de exercitar A eilridade, principalmente com os doentes, sendo elles, os que lhe faziiiu o
comer no fogão, e com sua mão Ih'o da\'ão; os que lhes assistião na sangrias,e nos eutros medicamentos,os que dormiàosol reas taboas do convéz,
pilra lhe dar as cnmas, e outro actos semelhantes de muita fervorosa caridadE,de que grandemente se edificarão todos. Estas forào as arte ,com que
o Padre João de Souto J\laior,ganhou ao c:apitão-mór do Pará, de cuja henevolencia vinhamos mais duvidoso:>. Os exercícios espirituaes de préO'a~úes,
pra "licas, e doutrinas, forão quoLiJianas, COOl graurlc frequ !lcia de couI1s ões e comunhões nos dias de festa, quando o tempo dava lugar a e
rlizcr missa, que nesta consolação nêio era capaz o nos n 1arco; o que mais
c·lim(lmos, ad intra, e não ueixárão de o nolar os de fór~, I rincipalmente
os rei igiosos, que no mesmo navio vil1biío, de tres religiões differenles. foi
o como todos se houverão duranle a viagem, com lanla conformidade e
Proponhão-Ihes o confessores, e a persuadão a contribnirem com modicas peno ões
e donativos para auxiliar todo,; os annos cs collegios, e as ca,a. profe:sas. com preferrnda a casa profe.sa de Homa; e qne se não esqueção dos ornamento. para os templus, da cera, do Villho, elc., que são precisos ,i crlrbração da missas.
e acontecer qne nma villva no espaço da sua "ida não tenha dado totalmente ~rus
bens á Companhia,oecasionalmenle se Ih'.l proponha, com pr'fer('ncia 10"0 que ado('\a,
ou se a ·he em perigo de I'ida, a pobreza, a novidade e () grande numero (le collegios,
Ijne ainda não estão edificarlos, e a movão com aO·ahilidade, e com energia a fazer de'rezlls sobre as quaes ella possa fundar sua eterna ,;Iorin.
O mesmo se deve praticar com os prillcipes, e outros bemfeit0res; sen(1 llN:eSSilrio
CHI)ilCila-lo que iSlo é perpetno nestc lllUllllo, Il lhes pódc alcançar umH gloria cl rllil
11001111'0 dada por Ocos. Se alguns malvados allegarclll drsla. ou daquella maneira o
excmplo de Jesus Christo que não possnía se qner aonde rrclina. se a caheça, ' prell'nderem que a Companhia de Jesus 'rja igualmente muillJ pobre, devrll1 fazer coul1l'cI'r
a IUdos, e seriamente imprimir em seu e. pirilo qne a igreja de Deos ao pre:cnte tcm
muúado, e se tcm erigido cm monarchia, a qual deve apoiar-se dc autoridade, e de
rle Cousas antas, e amea~ando com o inferno para obterem nm testamento que déspoje a
\IU\a, e (I llJ"phiiO; em nos·os (Lia (tiz-se a 'U3 unLem protectora ri, reis, e foi ella qu.e deu
U ':"\clllplo tLu regicidio; ella tcm armaLln o' Illai
atrevidos ultramontano. c nlra a lei, os
1"('1 , os nwgi trados, e contra o proprio erde:;!:! lIco.. Tn trumellto pa ~IV(l do Papa, ou do
~ 'I·al ('lia ê inrleprndlJntc de todas as autllridade~ eecle iastica , ella não recebe ordens enii
do Ilnma. Os .Jesuíta ,qu r como bobo' devotos, quer como directores babeis, abem mover,
anledl\1l1tar, subjugaros i::;noraute·, ma ão facCls, e indul::;entes para com os podCl'ososda
lelT,I, nestes os crimes lia vil'tudes; elles illudem com o e\'angelho l como com a moral; no
Seu ·oLligo telU apenas UIl1 crime, e não ii o parl"iciclio, não é o liomicldio, uom o roubo, uem
('IOCC. t ,ou a violação, é o escandalo L ... Corruptores da fé, e ~o dogma, C01"l"Uptore dus
cu:tn1l11l ,eda di"ciplillaecclesia tica, atl·eVCJ1l-"O mcsmo nopulpltll a apl'e-enwreIU o seus
casllbla como e"uros gal'antll da v niaciplra doutrina.
Faulnres na .\ ia, e na America (le rito ídulaLL"us t('m I;h.egado em al.~uma mi ues a ooenttal· oseu s)'mbuln o si"nai da rlldeml)Ç:io, a US'lr de astucia com O selvagen., l' no momento
em <lue cl~ ... iào) ca;ltarÜ vir;toria, clicga o prule:;tullti mO, o tod{\ a coragem, toda a abnega ão
3:'
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união, como se caJa um mra o superior, ou nenhum o houvera misler.
Deste pouco (porque não achamos mais) se poderá colligir o muito,e o mais
particular, que estes virtuosos operarias obrárão nesta viagem, a todos pro·
l1gua, e ao céo arala.
Desembarcados os Padres,foi notavel o applauso e alegria, com que fôrão
recebido da piedade dos moradores, a quem a paixão nào antecipára o
snsto; e a sinceridade do alIecto,tinha feito mais pesada a ausenc.ia, e não
. menOS entiua a falta. Davão-se mutuos parabens,por estarem já seguros
na vinda dos filhos daCompanhia,o remedia prompto nas afflições do corpo,
e o soccorro certo nos perigos da alma. Assim discorria a piedade, assim
se dava por saLi. feita a devoção. Entrárão os novos mi. sionarios na ca a da
CornpanLia,é1companhados de alguns nohres,e seguidos do povo, no receber
obsequioso, no despedir severo, por se trocarem de ordinario as palmas,
e as capas da eutrada, em varas, e sambenitos na despedida. Constava o
]Jequeno collegio de um corredor, que como já dissemos tinba mandado
levantar o Patlre Luiz Figueira, para a parte do Norte, ou Praia Pequena,
om cubiculos por haixo, e por cima, e junto uma pequena igreja, que
servindo em outro tempo á edincaçào pelo asseio,se via agora por f:llta dos
Padres, que della cuida. sem, senão de todo arruinada, quando menos
pouco limpa. Acommodárão-se, como poderão nos cubículos, qUI3 por
um gr,lnrle poder contra sens inimigos, os qnaes são muito pOllerosos ; e q1le ella se
ó1pre~~nla r.omo a pedl:a talhada, a qual veio a ser a grande montanha, pronosticada
por lIm prophela.
QlI(~ repelirias v~zes indiqnem áqnellas pessoas que têm annnido a darem esmolas.
lt a cmbcllezarem as igrpjas, consistir a souerana perfeição, dl'spojarelO- e do apêgo
ás consas tel'l'('stres, entregando-as a Jesos Christo, e seus companheiro.
Porém como lia s(~mprc menos a esperar das villvas que educão seus !ilhos para o
seculo, nós "eremos de que maneira isto se póde remediar.

o

QUE SE DllVE PRATlCA.I\ PAIU

CONSBGUlR QUB
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DEVOTA,

Sendo preciso que as mãis se porlem com rigor, os nossos devp.m conduzÍI'-se com
la occa ião. E' preciso instrnir as mãis, para mortificar seus filhos
com r.,~nSllras, e l·cpn·hcnçües,etl~•• principalmente quando Sllas !ilhas
forem adultas, não lhes permillir enfeiles desejando muito, e rogando a Deos para que

alTal.lilidadl~ n~
dl~sl1t~ a infancia,

do missionarios servio apenas para abrir caminho aos filhos de Calvino, e aos In"lezes.
Apenas consery;irãO um paiz, o Paragnay, onde um se proclamou rei, o 'Paragnay que
olTercce o aspecto da aniquilação, e da morte, E.xclamemos com o eloquente ilt. Quinet.
«( Hei de ver a sangue frio o mell paiz entrar em uma alliança que a outros tão cara tem sido,.e
não poderei dizer, acautelai-vos, ou tros t6m feito a experiencia POl' vós; os povo o m.als
infelJcionado da Europa, os que menos credito, e autoridade têm, são aquelles onde a soetedade de l.oyola tem o seu fúco.... não vcs deixei arrastar a e seprecipicio, ella tem adormecido, eenvenenado durante dous seclllo~a Hespanha, a lla li a, e a America do Sul. )
Tudo o que tem ~ido tocado pelo .Jesuitismo morreu; não descanseis ii sua sombra, é a sombra da mancenilheira qué é mortal. Dissemos que o Jesuitas tinhão corrompIdo o dogma,
as citaçõo~ II llll vamos fuzer o 1J1'0v21'iiil; quem nos fornecllu pois essas immensas devoções
tão comlnoda,'? I'; s~ livro que foi escriplo pal'a os homens supersticioso'. sem religião, para
" homens que r1qsllJiin ter ao mesmo tempo um pé no Paraiso, Outl'O no infemo. para os homens que ruio quel'el1ll;ustar um momento c 111 II oração, l11a que querem salvar-se sem
custo, e sem abdnd~l1ar<m uma vida de o1'l;ia, c de prazeres. Vós, JesUllas, para augl1lenla r-
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inhahitodos, n~(1 podi;ío deixar rle multirlicar occa iões de sentirem seus
hnbiliIClores,elfeitos da sanla pobreza, com muita especialidade a off1cinéls,
li que era pr (:i (1 acudir com o neces ario, porém a enO'enhosa clIl'idade
cio superior,o Patim Francisco Vel1oso,tleu /I tudo l~o prompla providencia.
que tnnlo a iO'reja,como a casa,seviu 10'''0 restallelecida,doque podia servir
dr. commorlo aos religiosos, e de edificação aos fieis; respirando no reparo
1'10 culto Diviuo d~vo~ào á igreja, e no asseio dos corredores. religião a
Cll II.

MandOll logo o novo superior abrir dua classe, conforme a ordem do
])adro Vieira, uma em que se ensinas ~m os primeiro rudimentos da puericia tle 1 r, es rever, e contar; e outra em que se aprendessem os preecitns dll O'rtlrrllTlillica; couso até enlão T:llnCa vista no Maranhão, Coulcutes
f1t;ú6io o moradores, quando na publicação dos ediLaes,em que se convidávão os novos candidaLos, viriio lOlalmente abertas as parlas ao conveniente
cn, ino dos eU" lilbo , que de loda' as partes correrão 10"0 a buscar oas
;lUlas o remedia mais promplo da sua inação, e ignorcillcia: e como
TIa lerr~l n50 baviiJo os inslrumenlos nece arios pClra () ex:crcicio dos 1l0VOS
estudo, lUilndou o Ilperior, (que parll tudo linha vindü prol'idellcia ) que
p -los estudllllles. artes, e cllrLapacios; e pelos meninos, repartis 'cm os
mestres papel,c o que mais lhes parel:esse preciso pura a sua illslruc~ão ;
rllas l~nhiio vor.ação á I'jrla clauslral, e promettendo-lh~$ um grande dOle a quererem
~er religiosas. Qnl' I'l'pclirlas Vl'Zl~S 1I,,~s moslrem os ordinarios obstaculr) em lodos o~
l'aSilll1t'1I10s, e aqllrlll~s 'l"e experimentárão no seu proprio, que confessem laslimar-se
não terem anles preferido uaquelle seu tempo o celibato ao casamento. Finalme!lte que
se conrlllzão d,~ maneira IiIl, que suas filha~ particularmente aborrecidas de vil'erem
~ssilll elll companhia das mãis, cuidem em ser religiosa'.
Convel'srm os no' os familiarmente com os filhos rias ,'jul'as, e se e.tes mostrarr'm
srr éplos para a nossa Companhia,a proposito os d('vem introcluzir no collcgio,e se Ih~s
palentrie llIdo quanlo possa agradar-lhes de qualquer maneira que sela, (e \IS prr,"a<Ião a adopta·la) como são os jarrlins, as vinhas, as casas de talllpe, e as faz,~ndas
aonde o~ uos os I'iil) divertÍl'-se. Fallem-lhes das viag<'n quc faz'~m nos <liU'crelltes
l'l'illOS, da. relações qlle Icm com o, príncipes, e d'~ tudo qllanlo pócle divertir a 1110cidade. ~Iostrprn-Ihes o asseio do refcitorio, e das cellas. a a:;radilvcl tOlll'ersaç~o dos
nossos rntn' si, quanto é facil nos a regra, {I qual r.omtudo P. lá unida a gloria de Do'Os,
" pr pcmilll'lIcia da nossa ordem sobre todas as outras, e 'llle tClJhão COlll eltes cOllver6ilÇÜCS agrada veis, e igualmente dCl'otas.
des o.numero dos vos~;o proselyLos desculpais tu rio., e. roais a religião v.ictin!a d.as vn sa
c1outnnas, das os aSlIlduli;tmclas, e dovo 50 oordl ohsmo ClImal, e Illlhtlco tao 1<1111 ,'0., e
tf,o deplorave!. Vós diz i. ao rico de"asso: Sede no o, e pouco "05 CU5UII'U a 1'(1 3 ,a IV31.:<,1) ;
clai' os hon dia, e a b a noites á auta Virgem,ou antes trazei sobre vós um eseapl!ldrlu,
ou um 'ngrado C ração, e nada mai os é preciso. Dizei tudo isto, e Jlàll 1'0.' lembrai. que
ridiculariSlli as no, S3S crcnça ! qu ultrajais o chri tiani mo! ". Q.'Icm 5015 ó? SUl.' o
al!;entC~ da 'spionag m, ela inll'Íga c das dilações, os pr0!1lOlor~s da' 111;<lS, das guerras Civis.
do~ sClsmas, das rargus do cavallaria, dos nl!\SS cre , eis-aquI o que .OIS.
.
Inimigo enr.al'lliçado de toda as liberdades legitimas, 'lmigos de todos os de5potl mos,
ci'-aqui (l que oi .
..
.
. .
Perturbai ii paz de todos ns E"tados, de toda as famlhas; pervertllls, e eon pirai., acons~
Jhai o a, iI ino (los rei', a c. cravidão, e o embrutecimento dos po os, donlinili . e opprllll1S
c.'.11 nOI1l(' dI: Uuo ,os Papas, os reis, os povos, e os mais sabios, e mais santos per ol1agen .
tI . ii vos ii hl tona.
Dcbalue se busca_um crime que não tenhais commellido, ou desculpado j onde as ,"os.a
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tudo a tão bom tempo, e com tão feliz progresso, que brevemente conbe(;erão osPildres nas si ngulares capacidade de alguJ1s,que as terras lo Brllsil,
se erão aptas para as oflicinas dos seus engenhos,erão tambem ofOcina de
encrenhosas habilidades,para os seus naturaes, como depois por cxperiencia
testificou em carta o Padre Antonio Vieira. São tão babeis DOS rudimentos
da grammatica, que lhes virão fazer vantacrens, que não virão em outra
parte; e onde obtiverão muitos e bons varões para a Companhia. E na
verdade que os filhos dos Portuguezes no Estado do 13rasil,são dOlados de
raros, e e"Xcellentes engenhos.
Tinha trazido com igo, quando voltou de Roma, o Padre Manoel de
Lima, o precioso donativo de dons corpos de Santos Martyres, que o seu
respeilo, e agrado,que conciliou naquella curia,tinba alcan~ado por via ue
um dos eminentíssimos Cardeaes; não duvidando Sua Santiuade de concorrer com piedosa liberalidade para a fundação deste novo colle"'io apo tolico
com duas pedras tão seguras e firmes na fé, que por ella não duvidúrão
elar gloriosamente as vidas elernisadas agora na memoria ua devoção,
de que recebem quotidiaooscultos,nos dons coUegios do Maranbão e Pará,
para onde forão mandados. El'ão estes os vencraveis corpos de S. Bonifacio, e Sanlo Alexandre, que os missionarias ql1ol'i50 lirar do navio
com a maior pompa, e apparatoso triumpho. Depois de preparallu a igreja
Qnc o~ admoc'trm, como sc Ihcs fossc I'cyclado, á rcligiii mu gcral, e C!cslrami'nte
In~innando-IIJ,~s a pl'rfciçiio, e a (Illlllllorlidad' do nos'o illslilnto sourc todos os OIJll'OS,
ni:;iio-llJcs tanto )las pralica,' pnblicas, como /los coll\crsaçõ s parliclllurcs, de lIl"',
cnorll1idadc é o pcccado dilqnrllc~ qllc se I' 'b(:lIão C0l11ra a vocação JJil'illiI, e finalmente os pcrSlIadiio a [Jralicarrm ex~rcidos espirilUaes; para qlle se deliberem sobre
o modo tle vida qlle qller 'lU ,IiJ!'açar,
Dcvclll o no 'sos fazpr COIll que l'stes mancehos IrnlJ~o mc Ires arl'eiçoados ii nossa
CompanlJi,I, o~ qnar, cOJllillllallll'IHI.: se cmprcgll m em ,'igiar isto, c a cxllOrla·lo~ ;
porém se t:llcs resislirem, os pril'l'.11l de ,LiiU'crente~ C>lIlSUS, para se desgostar '111 da
vida: slIas llIãis lhe, patenteiem as contestações da familia, Finalllll'nlC não se poel 11elo cOIN:gnir de mancira algulUil,qlle r.lles de lia livre vontade lIucirão (:lItra .. na Jlossa
Compaul ia, clImpre qnc os CJll'icl1I aos collegius mais di~tanlcs da CompanlJia eom
Pl'Illl'XIO d,' cstllllarclll, c qne as 111 ii is da sna parle lhes mOstrem pon.:u ull'abiliJa<lc,
c pelo COllll'urio na nossa Companhia os lisonj 'ie pal'a adquirir sua aJl'eiçilu.
DO AUGUENrO NAS RENDAS DOS COLLEGIOS.

(Jn;lnlo pll~sÍ\'el ftlr, ningu"m del"e ser admillido a professar o ultimo 1"0to,emqoanlO
e~pel'ar alguma herança, salvo Sl~ tivcr um il'llldO mais I11UÇO do que elle na Companhia,
boas o~ras? - Aponas podeis citar OS nobres e'forços de alguns missiona rios - porde le' os tnaJ'ls, eo J3.ourbons, deveis finalmente desappal'ecel' p:ll'a semprc; é este o YuSSO
fntul'o, o vo 'o desllno.
Trabalhastes por muito lempo nas trevas, o agol'a invadistes o solo da no a patl'ia, torn"sLes-I"Os Lrrannos de qllnrenta mil iaeerdotc '() US vos os allli"o dizem-lIo cOJU ol'''ulhu,
o
"
a Fl'<lnça po' 'ue hoje Doveceuto e ses enta .Ie-~litas.
Co~o sentimos apre cf!ça dos Jesuitas? quem no' advertio de <luc ex.istião? fOl'iio as lendcncla' ;llltl-l'~\'o/ncIOnal'la ,os }'sLemas ullrallllllllanos, um mal-estar indelinivt'J, c sobre
Ludo a cll'corL1lu quI:' flOnl'lra\~a no 1~I'c1o pai de familia; L)'l'anno. cI quarcnta mil ~acl'l'd"tl's,
o ,lesultas rlisp"nhllu, e di pocl11l11nda cI qUlll'enta mil coo/i. siunarios; a ~lIll moral Sl'I'\'e
p<l~'a, e apO,tle~'al'cnl ~q e plrlLodM IIlulhO!'c'i o I'(UOUl dl!ll1ilHl li all"'l, rU4 M," ~liclJ~I('t, dOlllioa
I cstu; pOI VIU damal os Jesuilas pl'uclIl'ao UVlU10Ul' olilbo; UllW alto pedll'alJ U bucrdaúc tlu
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o melhor, que as penurias daquelle tempo permiltião, convidados primeiro /)s reliaioso , e ecclesiasLicos, fonio conduzidos aos 2 de Dezembro em
solemne procissão as preciosas relíquias dos Santos Marlyres, e collocadas
no altar mór da i6reja da Companhia, a ambos os lados do sacrario, benefiiando-se de turde as vesperas da festa do glorioso apostolo do Orienle S.
Franci co xavier,e no diaseguiote,míssa canlada com sermão, em que préSou não com menos e pirito, que rhetorica,o Padre Souto l\Iaior, unindo as
glorias ela colloca~ão dos sagrados ossos na America,com as do Santo Apostolo
no Oriente. Estes dous the ouros,que deu o Santissimo Padre Urbano' III,
ao Padre ~Janoel de Lima,forão applicados; o de S.Bonifacio ao collegio do
Maranhiio, e o de SanlO Alexandre, ao collegio do Pará, de d'onde este
tomou o nome, que além do terem especial clllLo nos dous altares, em ql19
forno reli"'iosamente collocados,se faz uelle particular commemoração nas
Ladainha de cada dia,1 ar costume anligo da vice-provincia.
Com tão santos principias fizerão a sua entrada os novos missionarios, e para que os raios da sua doutrioa, e cx:em pios de suas virtudes,
se communicassem aos mais membros do E lado, partirão 10°0 para o Pará,
os Padres João de 'oulo iHaior, e Gaspar Fragoso, levando com sigo a
maior felicidade daqllellas I1lma , qne no cenlro de seus matos vi,ião sem
cOlluecimenlo do verdadeiro Deos. Deixemo-los navegar, que a seu tempo
0\1 por molil'o rle outras COllsa~ sérias. Principalmenll', e primeiro que tndo, deve-se
tralplhar para o augmeulo da Compauhia, segundo os detiigllios conhecidos dos superiores, que devem ao meno sobre iSIO acharem-se de accordo, para maior gloria de
neos, que a igreja se r 'slaheleça no seu primilivo explend
de maneira que não
exisla m,!is do que um unico espirito em todo o CII'ro. E' por iSIO que se deve repetidas "l'xe' di~er> e pllblkar frequelll nlE'nle que ii Companhia se cOlllpõe em parte de
professo' tão pobres que tudo lhe faltaria, a não lhes prestarem o' fieis quolidianas
liberalidades, com parle de onU'os Padre que. são pobres, porem que posSlIelu bens
de rai7., para IW frequencia de seus estudos. e minislp.rios, não sobrecarl'{'garelll ()
povo á maueira dos mendicanles. Que porlanto os confeSSOl'llS dos prindpes, do grandes,das viuva., e daqnelles de qnea nossa Companhia pÓt!e esperar muito, os inslru,io
mui seriamentc, qlle vi lO serem-lhes concedida,; a. I;OU -as c pirilna'ls. e elernas, IlH~S
aceitarMi as lCl'I'l'slres, c temporae , não omillillflo OPP0l'tnnidade alguma em aceitar
qUiludo Ih'as oll·ercção. Tcndo-se-Ihes "romeltidll. e del1loralldo-~e a enlrega, dl~ve- e
COIU Jll'udeucia fazer rCCGrdar, dissimulando quanto fÓ!' possivel a ambição que ha de
~er rko. Se algum dos confessores dos grandes; mesmo de oulras pessoas, não moslrar
sl'r assá,; (Ieslro para eXecutar tudo i 10, é inclisI1Pllsavell'l'lllove-lo desle minislerio em
11:mpo Oflporluno, e COI1l prudencia, collocalldo outro em seu lugar, e se neces ario
fôr para salisfação dos confessados, que o desterrelll para collcgios Illui distantes,

I"

ensino para o rnonopoli arem em eu proveito; a gCI'ação actual repene-os, e ene, pretendem
amoldar nl ua mão o pirito da geraçã futura. 1'01'1\111 e. perão em vão; elles levaotárão o
j!:Tilo da libel'dade, e toclo o mund .advll1hou qu a e crav-iclão era o fim cio eus esforço;
não ncgão cne o livre arbilrio nos outros, c não o qlIercm para si'? E pela marcha tortuo a
que cgu m, pelos equivocos, e pela intolerancia, não IDAnife tão qual o seu odlO contra a
JJherdall- civil, e relJ"io a?
Porém dadoo caso de queo Jesuítas estives em cl po 'c'do en ino,deveriamos desesperar
d" futuro da gcrayão, C(uc ell s dil'igi- rn? i'ião, porque 05 .re uita educál'a.o Voltairc e
)liderot, os s us malOre loimi~o-; forIT 'linda os h' ipulo do .re uilas os que prepan\rão
com o: scus e cripto ii revolução de 1789. O ensiuo pelos Jcsuita havia produzir plJilo opbos,
cas,listas, c eonv(:1n dize-lo, sobrctudo (ltheu !....
QUlJUl pó1u prcc(izcr com certeza quaos serião os resullados da educação fcita pelos Jcsui-
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voremos as valenlias ele seu espirito, e vpjamos primeiro em que gastárão
o resto do anno o dous Padres, que I1cárão no Maranhão. "Erão este o
superior Francisco Velloso, e Thomé Ribeiro; porque os mais, uns erão
noviços, ª outros irmãos coadjutores, que n50 fllzião pouco em cuidar da
casa no trabalhoso exercicio da sua officioas. O Padre Ribeiro, além do
magi teria das classes, empregou-se todo no advento, em prégar as domingas, ouvir confissões, e aos mais minislenos da Compllnhiil; e o Padre
Velloso. tomando para si o maior trabalho, discorreu pelas aldóas da Ilha
do Maranhão, aonde foi extraordiOltrio o fru to, e immensa II colheita. que
nellas fez. baptisando, confessando. e in truindo a uns mi 'eraveis,que
havia tres annos careciiio de pastor,e lhes faltava pai, que delle cuidasse e
consolassem nas suasaff1icções,teodo morrido muito totalmente ao desampllfo,faltos de remedias para o corpo,e meno assi tidos de socc,orros para
a alma.
;rá se ia aproximllndo o Nalal,e querendo os Plldres altrabir os m{)radores para a lembrança de tão terníssimo mysterio, idéariio um uevoto, e
hem armlldo presepe, em um do altares collateraes. que serviu ue pa to a
curiosidade, e de incentivo á devoção, sendo a igreja dahi em diante
a de maior frequencia. assim pelas funcçõe-, que nella se cele1Jraviio, como
pelo asseado, com que sempre se tractou do culto Divinu. O grande cui·
dizendo-~e que a Companhia ha mi~lcr da sua pessoa. e seus talentos naquelJe sitio.
l'orque não ha muito tempo romos inrOl"mados de que villvas moças, linhão morrido
de repente sem in titllir legados de alraias que serião summamente pr cio as para
nossas igrejas. por incnria dos nossos, que as não recellérilo irnmedialamenle. Para
aceitar semelhantes cOllsas, não se deve reparar nos tempos, porém sim execntar a
boa vontade do penitente.
Devem-se empregar difTl'rentes astucias para allieiar os prelados, os. conegos, os
parochos, e os olltrosecc!esiaslicos ricos. a pl'alir.arem ~xercícios espirilUaes; e pouco
CI pouco pelo mOlivo de alrl~içiio que eHes tomarem ús cousas espiriluaes, capta-los
para a Compr,uhia, e d<,pois sondar sua liberal idade.
Os conrf'$sores se oão descllid(~m de perguntar a seus penitpntes (comlanto que o
fac:iio aproposito) qunl é seu nome. sna familia, sens pais, seus amí~o., sens bens, e
(Iepois inrormar<'m-se de suas heranças, de sen estado, de sua inlençilo, e de sua re O·
11Içào; niio óI tendo elles aioda tomado, deve-s' diligl'llciür (Iue esta se torne ra,'oravel
{I Companhia. A conceber-se logo esperauça de alguma utilidade, porque é róra de
proposilO pergnnlar tudo ao mesmo tempo, lhes ordenem. afim de alllviar tanto mail
a cnnsciencia, ou para cnmprirem lima pl'nilencia qlle os curt'. se cOllressem ; e O
confessor cortezlllenle os convide, para se informal' nas repetidas vezes, o quanto em

tas? não est.'io j:\ os costume relaxados, o egoísmo, e a rivalidade não endurecem os corações,
e que não seria,se as mas doutl'ina perversa tive em aeces o a socidade moderna '?
-« A morte aniquila o corpo, mas a alma morta, que resta? a morte do corpo,dllixa-vos
viver em vo sos I1lhos, aqui ptlrdeis vossos Iilhos, e o futuro. O Jesuiti mo, o espirito da
policia. e da dllaçã ,os baiXOS habitos do estudante mexeriqueiro, uma vez transportado
do collCllio, e do eonvento pal'a a sociedade, que horrivel espectaculo 1. ... Todo um povo
vivllndu como uma casa de Je uitas, isto e. de cima até abai o, occupado em se denunciar a
traição no propl'Ío lar, a mulher espionando o marido, o ülho li mãí; nenhum motim, porém
um triste murmuI'io, um sus urro confuso de pes oas que conre ãu o peccados de outre"!, e
que se atormentão uns aos outros,,, Os.lllSuitas corrompem a m ral, e não têm nunca sabldfl
pllrilicar os costumes, não têm allltado tlniio questões relil?;ioslls em termo, em razão. e sem
alllum proveito para o ensino; os I'ombals podem renascer, e um nuvo Clemente Xl Vnão tardara talvez a vingar o mundo.
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dado, que dcsvellava o superior,no que dizia respeito ao espiritual, não o
esfriava para o fazer esquecer o temporal da casa, pois além ua prompta
providencia; de que necessitavão os subditos, que linha nella, era aiuda
maior a falta de commodo para os religiosos, que esperava do reino, que
não podião tardar tanto, que se podes.>e intromeLter grande demora até a
sua chegada. E corno se via destituido de meios, para entrar em obras sem
accre centar nada de novo, cuidou em reparar o que havia, e de pôr em
melhor ordem, o que o tempo, c o descuido lia falta llos I'adres,ou tinba
arruinauo, ou reduzido a mais improprio ministcrio. Acomffiodadas em
melhor fórma as cousa' uomeslicas, era preciso acudir tambem a cobran~a
do bens dos Padres, que se achavào espalhados, ou por tribunae , ou por
mãos de alguns particulares, e como foi então mais facil o recebe,lns,
que agora o entrega-los, ficou por conseguinte mais difficllltosa a restitui·
ção, e mais sen ivcl a fa1ta,que delles linhamos. Foi cum tuuo tão activa a
diligenl,;ia do superior nu sua arrecada~ão, que revolvidos os inventarios,
por elles se foi cobrando, senão tudo, ao mellos a maior parte do que lhes
pertencia: sendo mai remisso eutre todos, o testamenteiro do defunto
Antonio 10niz l3arreiros, que lião se lembrando já do orphão, a quem t~
nha ficado o engenho do ILapucuru, reservêldo para us Padres o uso fmcto
delle, na menoridade do herdeiro, se queria tllmuem esquecer dos muitos
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II 111 a só occa ião elle nllo póde indagar. Se isto tiver crrpito, e se fÓI' mulher, a devem
indnzil' p I' lodos os modos a confe sar-se a miudo. e a visilar frequentemcllle a
igreja: se fôr homcm,u inrluzlIo a visilar repelidas vezes a Compauhia, c a familiarisar·
se com os nossos.
Cunforme tudo qu(\nlo se disse das viuvas, o mesmo se deve pralicar com os negociantcs, e com os cidadãos rico, e casado, mas sem filho, dos qnaes a Companhia
poclerá muitas "l'Zf'S vir a Sllr hcrdeira, a empregarem-se prudentemenle (IUantOS
mauejos õe dcsignárão. Ser[\ necessario executa-los principalmente a reSp('iLO dos rkos
deVOtOS que frequcnlarem os nossos; e o vulgo poderá quando muito, murmurar se
não furem pes oas de grande qualidade.
Os rpilorcs dos colhl"ios devem fazer toda a diligencia para obter tOlal informação
das casas, das hortas, dos predios, t:ias vinhas, dos casae~, e de OUlrO, bens possuidos
pela principal nobreza, pelos commerciantes, ou pelos outros cidadilos. e a poder ser,
de seus rendimenlos, e dos imposlos que pagão, Porém devem conduzir-se com destreza, e de uma maneira efficaz, pela r.onfi são, pela familiaridade, e pelas parliculare.s
couversações. Logo que um confessor encoulrc penilenle rico, alise incoulinellle o
reitor, e o entretenha em lodos os modos.
O pO~lO capilal de lodo o negocio consiste nisto; vem aseI', que lodos os nossos

Para os Jesuitas se restabelecerem solidamente seria preciso de lruir a natureza do homem;
os Jesuila :io, impossivei ,emtluanto pudermo consulLal' o nosso espirito, e a no sa razão,
emquanlo entirmos pul aro no 'o coração.
,
,
Apo ição actual do. clero em França, é hoje o objeclo dos mais sEriu' receIOs. Pela Immol'la! declaração de 1682, o clero tinha repellido os Je uitas; havia um abj'.roo entre elles,e elle.
Quem entulhou este abrsmo ? O clero de FI'ança já esqueceu as eloquentes palavras de Bossuet: o paslor ha de unir-se ao lobo para guardar o rebanho?
Uma semelhante allinnça é mais do que um e candalo, é um aerilegio. Oclero Francez, não
d~lvid~mos, ha de ren~gar em breve a~s .lesuita '; ba de ler ~oJ'l'Or d!l ' ua moral, e ela ua
hlstona; elle expulsara osque meJ'cadeJão no. templo, e caullnhando a 1rente do progre so,
J.lro\'a,!'á gue o evang lho nã (, o prceursOl' do tumulo. O christiani~lllo nã s~r;\, ómente a
r~hg\ao dos mortos, o evangelho a carta do homem, é a proclamaçao da sua hberdade, l\hntslros elc Deos, explicai finalmcnle o evangeJhode Cbristo lia dezoito eculos quc espenunos.
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bens dos religiosos que para o erreilo de poder moor, linbi.io mellido no
dilo engenho,especialmente escravos,e cousa de maior porte. CUlO o le foi
preciso correr o lermos da ju liça, até vir por ulLimo acabar a conleuda com
uma transacçào,e amigavel cOIl1}Jojição,com
hercl iros dos lcstamollleiTOS, cum que ao menos se salvou a melaue do que legilimamenle lhes
locava.
Teve lambem nolicia o superior de 1l1gumas oulras cousas, que não aparecião, e que injuslamenle se subllogavão, e querendo rcvellclir;a-lll por
ju liça, ou pelo meio de uma carla Lie cxcomlllU 11 Itào, o Padre AlIlolliu
Vieira, que chegou a esse tempo ao porto do Alarunluio, lJOf cerlél razões
bem pesadas, primei 1'0 pelos dÍl;talllcs da sua grulI,le pi udencia, j ulg LI e
devião totalmenle ueixar semelhantes requerimelllo , para cabal prova uo
desinteresse dos Padres, seu comeJimelllo, e mot1e:itia religiosa. De Llldo
deu depois parle ao Padre provincial do Ora ii, por carta em que diúll: O s
oulros moveis do casa, quo erão poucos, Lanlbem livrmos noticia; que nos
tomárão alguma parto, e houve pareceru , que se lira c carla de e:colllmunhão, mas além de ser por e~la via mais o e trondu, qlle o proveiLo,
julgou-se por melhor, que a resLilui~~o se ueixassc á consclencin. de ada
um; porque nào era razão, nem ainLia doccncill, que por inleresso' ue l:io
pouca consideração, acrescentassem 11l~os ás almas, os que \'iuu~o Ó
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conf('ssorcs, saibão granr;1 ar o agrado de. p.l1S penitenles, (~ de llluos aCJuf'lIrs com
quem conversarem, e amoldar- e ii proprn,ãO dp cada um. l'clo qual mOlho dl'l'CII1
os provinciacsfazer .;orn que se enviem nluilos par" (\s lu~are~ aonde resid,'m lIS riclls,
C os nobres, alim de que os prorindaes li pll.,S~
xecular com lIlai.~ prudcnd.\, e
fdicitlade, os reilorcs se lembrem de os iuformar a {JrupOSilO tia culheila sabida a
fazer-sr,
Inquirão se acl'ilanuo os filhos destes na Companhia, ,pot!rritii conse~uir as escriplnras, e posses, e se islO pnd('r ter lugar, qlle dt'scorlinl'nl se os rlill,s conlão ceder
algnns de >eus bens ao collegio. ou por cOnlri1ctll, 011 aITcJl(;alll!o-o', oU LI outra
qualqner lIlaneira. ou se uepois ele algum lr'lllfllJ e"les bens vollilrilõ ii CtJlllpallhi,Jj pOl'
cujo nll)iivo se dL~ve fazer conhecer, principalmenle a llJtlos os granues, c ricos, sua
pobreza, e as di ridas ele ']I.e a Compaj'liJia se acha oncrarla.
Se acont,'cer que o, vinvos, ou Os ca~ados ricos, e al!'cicoadfJ.~ fi Companhia, Illlicamente lCllhãO filhas,os nossos com su;" idad ',as r1eH'1ll di~pur a abra ,Ir ii I ida drvllla,
011 religiosa, afim de que dandú-se-Ihe algulll dote. o re'"iln S~~lIle dos bens, veul1a
pllUCO a pOIlCI) á Companhia. A eltcs terem filhos que sejãu iuon 'os para ii CUlllpanhia,
Os devem alliciar, e faze com que os outl'llS unirem u'olltras religiões, prOlll 'llellllo~
lhes uma certa pequeua qUillltia. Porém ilcoutccellllo barer UIII unicu l1Iho delem

o povo, novo Christo, pregado na crllz pai' muito tempo, tem visto correr ill1gU duas

fel'ida', o seu sangue generoso d 'ITaI1l0U-'e pda no a J C!C111p 'fio, eJle delTUllla- e aiuda
tudo usdia ; lllils(lpruclumaçüu(lo cyangelho ci ',Ilnsar,' ilSSI"'S rendas.
AreI oluçl1o [ranulJza principiou ii obra da igualdade, 'eh) IilJurdndc. O· apostolo de Chrislo
não devem fjnalfllente xplicoll' a todos il lei de Deos'! .\ • tnu as rlLl ,\10ute 5111ô1i rllrilll o cudigo
(iII, lIebrells, niJ5 não queremus outras leis il nüo 501' o Vill1?clho Il'uréln () espirilu (iII 'I'HllgC1110 eslil no sepltlc;hru, a ignlJil é i1 P 'rira que I éJa a ellli-:'ada; sp rar;1 ella que a perll'" se
de ped 'ce para que o e pinlo. e e pallie. A moral de christo em duzoilo secul,)~, n>lll~ perdCtl
tI,l slla l'orça, • da 5llil eloquencia, (, lempo que o povo I 'ja uo eV"Il~l'lho a!j!;ulna Cl'U.,~ /IHIlS
do qlle uma ll1coria de alem do lumulo. Aus mortos deve- "o repouso para a suas C1JlZilS,
purGlll aos vivos deve-se ii Iiberdaae.
O Chll'U de Frullça r-onhecero; el11 brel'c,onrl(' eslão os sen verd;ll,j,~iro. amigo.. Os sar.l'rdolcS
d,)s falso dcusl" pudião iuccusar os illlp",rllUore , p'.'JiÜu pregar a tlesigllalLLlde, e a
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€om o intento de as salvar. Assim o fizemos, e assim esperamos, que vossa
reverencia o hpja por bem, e approve a nossa intenção, a qual foi pl~iocipal
mente, de que se introduza a Companhia nesta missão,evitando quanto fôr
possivel aqueUas duas pedras de escandalo, posto que mal fundado, em
que sempre topárão nesta provincia os nossos emulos, que são [ndios, e
fazendas. Estas duas cousas trazemos mais,que tudo,diante dos olhos, para
que acabem estes homens de conhecer, e se persuadir, que não viemos cá
buscar fazendas,nem lndios, e que delles, a dos Portuguezes não pretendemos mais, que as suas almas.
Os bens de raiz, que por então possuia aquella casa, era a legua de terra
de Anyndiba, que tinhão doado os primeiros bemfeitores, sendo superior
o Padre Luiz Figueira, que a mandou demarcar judicialmente, e fincar marcos, que servissem de divisas; porém a malicia dos heréos, vendo-se sem
parle, que os podesse defender, os arrancou, para estender mais os limites
da uas terras; mas o zelo do PadreVelloso, que a tudo allendia, os manuou.
aclarar, levantando junto delles limas cruzes de páo muilo grande, que
ainda achou o Padre superior,João Felippe BetendorcIT, incansavel indagador de noticias, pllra esla chronica no anno de 1663, em que tornou a
renovar juridicamente a mesma demarcação. O ell<Tcnho do llapucurú, dt:t
que só tinha uso fructo, na menoriuade de Ambrosio ~loniz, se arre·
seduzi-lo a todo o cnslo para entrar na Companhia. e lhe dissipaniõ lodo o receio ue
st'us pais. Devem inculcar-lhe a \'oca';ão vinda (le Jesus Chrislo, fazendo-lhe couheceI' que pralicará um sacrificio bem do a~rad() de Ocos cvadüldo-se sem seus pais o
saberem, e mesmo conlra vonlade delle~. HelllPllão-uo dCJlois a nlll noviciado dislall1(~,
lenduantes prevenido o Keral. Acontecendo ter tilhas,dispunhão PIII prim..iro IUl:aresta5,
ávida devola, e depoi farão entrar os lilllo~ na Companhia Ollll a herança dos llt'n5.
l\dlÍl'tão os superiores fortemente. l' com snal'idade os conressoro<s destes vinvos,
e destas pessoa casadas. puril qne se dediqllem I'autujosamente Ú Companhia, <:.onrol'-·
n"~ suas inslrncções. Não O clIlII[lI'indo .. lIes assim, ,e devem colloear ontros Plll SPII
IIl[;ill'. e aIIaslil-1 os de maneiril la1, qne nüo pDS 'iio conscrval' relações C011l ('sta familia.
Intlutão os VillVOS, e as ontras pessoa' del'olas, qne se dil'igl'1II com f'~l'vor â perfeiçilll, ii cederem todas as suas possessões ,i COlllpanhia. e ;'iverl'1II de seus rendimenlOS, qlle successivamente se lhes prcsla rúõ 'cgnlldo a occlIrrencia qne Itol/I'erem de
ler, \>ara deste modo poderem COIU mais desembaraço servir a Deos sem cuidados, e
e crHviclão, os sacerdotes de Chri 1.0 enconlraniõ as pegadas de seu mestre nas veredas do
amor, e da liberdade. E H~Ol'il mancebos (' n50 queiraes eIlGerral'-vo' vivos nos lumulos
3ITepender-vos-lueis, quando 1'0 se muito tarde. lia ainda grandes cousas a fazei', ficai onde
está n ombate do espirito, o perigo, a vida, a I'ccompens,.. ão vos sepulteis nas catacumbas'
vós o sabei, Deos oão e o Deos do morto, é o tieos dos vivo II.
•
DA CO;\,FISSÃO SEr.UNIJO o C0111CODO, JE UlTA '
A confis-ão é o meio mais segur". de que o ,Jesuiti 'mo lança mão para dominar as famillas
e para -aber os eu segredo; o directol' espiritual de urna mUi é o e peclro de Banquo que
e ass nla ao lar do pai de familia.
A dontrin,ls dos.lesuitassão de 'lutureza, que com ellas sepúde aml'll1ar ou ne~ar ao mesmo tempo; escrevemos esle livro par<l que sil'l'a umo de peçH justifl aliva; podem verificar
as no sas cituçil 's: menciouamos os nomes dos aulores, e uesafianlO o ulLramontanismo
pal'a que nos prove que allerHmo os tcxlo ' Os livros dos .Jesuila podem ser consultados
pois qu~ ex~ lem por ahi, e depois de e.tar pl'(':II'ada a verdade da _no Sasserções. e das
oO'sas cltaçue reconhecer-se-I!a a 1I0ssa boa h':, ~ d or,ssa n1tldera~o. Força (, coofess<l-Io.
faltou-nos a Cora~enl, qU<lndo 10lheal1w' as doulrtnas sacrtlegas, e lmmoraes dos Jesuitas
recuamos dialll<J do>; livros de BHllill'lllill, rle SanclH'z, e de E cobar, '50 nos atI' v('mo, a ler
alé au fim, o lino de UUllvier souré ii C')l1n~>iio; entretanto as cita~ões que fazem ~ sào mais
a6
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malou em praça, para satisfação dlls dividas, a requerimento do teslllmenleiro do defunto sen plli,e s·obre a mesma arremalação corria pleilo 110
tempo, que os Padres chcgárão do reino, em que se tomou II resolução se~
guinle, que queremos exprimir,pela mesma phrase do Padre Vieira. Como
esle engenho depois dos Padres, perlencia a um filho do testador, que lhes
deixára encommendado, todo o cuidado dos Padres, em consequencia de
demnndlls,que se suscitárão, não só o orphão,como elles, ficárão exclui. dos da herança, derão de mão a demanda, pedirão novos cumdores para
o orphão, que melhor podessem tractar da sua justiça qllando ti\fcsse
alguma, visto faltarem todos os Padres, que linhão noticia desta causa, e
com sua morle haverem-se perdido todos os documentos, de que para
.beneticio da mesma justiça podião valer.
VIAGEM PARA A 1I11ss10 DO MARAKIIÀO DO PADRE Ai'\TONIO YIEIRA,E)IBARAÇO QUE
TEVE ANTES DA SUA PARTIDA, PODERES, E !lJEncts, COM QUE O DESP~IlIO
EL-REI D. JJ10 IV.

A ?ma tão grande bonança, como a que logrou no principio da sua intentada vingem o Padre Antonio Vieira, recebendo o decreto, que tanto o
intimidava, não deixou de seguir a grande tormenla, que padeceu autes ua
sem inquielações, sendo este o meio mais ellicaz para alcançar o maior auge de
perfeição.
Para "llicazmente persuadirem a todos, a pobreza da Companhia, os snperiores
tomem dinheiro de empreslimo de pes OijS ric.lS atreiçoadas á Companhia, dando-lhes
em cauçfto obrigações de seu proprio punho. spndo seu pagamento a praso mui dilatado. Que depois, principalmenle em época de doença perigosa, visitem COnslanlemeule
eslas pessoa, e de maneira tal as preocupem. induzindo-as para que reslituão a obriga~·ão; porqne deste modo nenhuma menção se fará dos nossos no leslamt'nto. e
com tudo nós ganlwremos. sem allrahil· o ollio daquelles qlle succederem nos ben..
Tambem se deve a proposito, tomar diuheiro a jllro ao anno. de algnmas pr~soa~, e
eSlabelere-lo elT. outra parle a maior iuteresse, para que este lucro recompellst' (l fltllm;
porquanto. lodal'ia, poderá acontecer que estes amigos que desta mauc'lra empre lárito seu dinheiro. lendo compaixão de nór. deixem o juro, embora por t~slamenlo, 011
por doação elltre vivos,quitndo virem que ~e formão collegios,ou que se edil1cão igrejas.
do que sumcientes para demons~rar o perigo em que estaria a França se estivesse ainda entregue aos filhos de Loyola.
'
CODIGO DOS lESUIT.~ .-DO REGICtOlO.
As boas qu ,más doulrinas sobrevivem quasi sem(lre 8S circ~mstancias que as fizerão apparecer, e deJxao um fermento na sociedade. Adoull'lna do re/(lCldlO,prégada durante seculos,
corrompeu o povo, e depois de ler aguçado os pllnhaes contra Henriqlllo! IIT, Henrique VJ, e
Luiz XV,afiou contra Luiz XVI o machado revolucionario de 1793. A sociedade de Jesus fOI a
primeira, e unir.a socled;ldecbJ'islã que ousou propalar os odiosos principios de revolla, e do
l'e~icidio; nós vamO$ para o pJ'ov3r,cilar textualmente os principaes Jesuítas, que escrevêrào
sODl·e o rellicidio. Desde 1541, os Jesuitas dizem-se calumniados pelos seus adversarios. Elles
mesmos é que vão fornecer as aj·ma5, e serão conuemnados pelos seus aclos, e pelas suas obras.
Pedro Barl'iere soldudo, famoso pelo projeclo de ns~assinar Henrique IV, recusou-se a declarar os nomes dc seus cumplices; porém lendo sido condemnado a ser esquarlejado vivo,
a :26 de Agosto de 169f>,cleclarou no ,eu leslamento, que linha sido aconselbado e incitado ao
re~icidio,pelo Padre VArade, reitor dos Jesuitas em Paris.
.
Lê-se nos Opusculos Theologicos de lIIartin Bécan. Jesuita celehre, a pags. 130 u segUInte:
t( Todo o vassallo póde malHr o seu principe,quando e~le ror usurpador d,o.throno; elle Hccre~cenla, que a sua asserção é Ião j u ta, que em todas as .llaçõe se le~ lello grandes honras
aquelles que ullllào semelhantes tyraonos. Porém é precIso que elle seja um usurpador, por
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sna partida no pa~o, e l(lgo depois deIJa no mar em viagem. Tinha e1l9
metlido este negoeio, comu já lraclamos em CilSO ue consciencía,descarregando II sua, na do ercnissimo monarcha D..Joiio IV. Amava o prineipe D. Theodosio, aos religiosos da Companhia pOl" co tULlle, ao Padre·
Vioira por natureza. Era esle o maior obstacu lo, que gncnnlrafa a sua
resolução, oíl'erecou-se II occasilio mais opportuna na pericrosa doença daqueIJe principe; e armado da lia costumada energia, e efflcaz persuasão,
tanto soube dizer, e tanto suube pon'derar sobre o prejuizo das militas
almas, que,na sua ficaJa, poderião privar-'e do importante soccorro da sua
prégação, que movido o principe, mais do servi~o de Ocos, que das convenienciéis da monarchia,com a falta de um varão tão consummado e c(lmpleto, persuadio a el-rei seu pai, a que o deixasse ir para ollde a valentia do
seu espirito o conduzia,apezar de todos se oppOrem á que clle 10sse pAra ()
~laranhiio, venceu porém a constilncia do Padre Vieira,a innota piedade de
seus soberanus, privando-se do melhor homem, que naquelle tempo co11uecia Portugal; porém el-rei o fez com tanta dor, e sentimento, que ao
mesmo Vi ira ficou mais qne pesado aquelle silcrificio,pelas demon lrações
mais, que de pai, com que Ibe deu a licença, pretendida, que bem diio a
conbecer as vivas instancias, com que emprchendeu este negoeio. Seja a
provisão real o melhor testemunho desta verdadLl que rliz assim: « Padre AnA Companbia lamhem poderá negociar com "anlagcm,em nome de commercial!tes
ricos a/fciçoados; porém del'e-se ter em vista 11m lucro cerlo, c aVlIltado, l1le~mo nas
]ndi<I,~, O qual aLé ao pre en!.', com ajuda de Deos, tem conduzido li CompanlJia não
IÓ individuos, ma Lambem grandes riquczas.
Consigão os uos~os nos IUf!arrs nonde residirem, ter a1glll11 mec\ico leal ii Companhia o qual e lia lie"e principalmenle incnlulr aos dornte , elevando-o sobre lodos os
0I11r05, afim de que, quando se lhe aprescllte occasião, elle l'l'l:omnll'uc\r. os nussos
COll\O IlllliLO superiores a todos os outros religiosos, pondo isto el1l pratica quauto lhe
fór pO'sivel para quI' os chamem a assistir ás prillcipacs pessoas doenLes, c SObrCllI(to,
a nlOribuudos.
VisileOl os confessores com assiduidade os docnLes, priucipalml'nle aqul'lIf's que se
ac1lão rOl perigo; e para cOI·tezmente expulsar os OIllros rrlil-tio ·os, e t'c:c1c~iastic~,
dCI't'm os superiores rt'/{ular de maneira que, quando o confes 01' s ja obrigado a dri):ar Odoente, se Ih!' subsli tua oulro, e este conserve a dO"I1IC nos seu bons dc·Sil.;nios.
EntreLantO deve-se-Ihe fazer com prudcncia r~ceiar O infcrllO, .. tc., 011 ao nleno' o
purgatorio, I: instrui-lo que assim coma a agua apaga o fogo, do mesmo modo a esque se tiver um direito provavel não ê pcrmillido matn-I lirnn na no püde, contimla clle
dep6r um principe legitimo que seja um trranno I). Nu' nào procuramo fazer sobrcsahir o
odIOSO desLa maxima ,ellas não carecem de commentos.
A 27 de Uutubro de 1594, João Chate] re olveu assassil\ar Henrique IV e ferio-o em um
labia. .1oão ,hatel declarou,que desde a adolescencia, linha adquirido um habito infame, que
não podia vencer, e que impellido pelos remorso (fue o ralavão, e lendo ouvido usteotar no
collegio dos Jesuitas, fi ue CI'(I permittido matar um rei heretico,tinha expia lo os s u crime,
ilssa 'sinando li Beal'llais. Os Jcsuilas in creverão-o no seu martYl'ologio ao Jado de Jacques
Clemente.
Lemos nas Decisões lIIoraes de Paulo Comitolo, Jesuita Italiano, paI;. 458. cc Que é permíltido
matar um a&gressor inju LO, quando mesmo fosse general, prinr.ipe, Ou rei; que a wl10cencia
é senll.we mal util que a injustiça, e que um priucipe que maltrata os cidadãos é uma réra

GruaJ, c pCl'1lÍl;iosa,quc e preci'O desLruirll.
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tonio' ieira. Eu eI-rei vos envio milito sandar. Tendo considera(Jo, o que
tantasvezesmerepresenté1ste ,sobre éI resolução,com que estais de pas afilO
Estado do Maranhão, pura proseguir nelle o caminho tia slllvação tias almas,
e fazer, se conheça muis nossa Santa Fé, me pareceu niio estOl'var lão sanlo,
e pio intento, e sem embill'''O do que antes tinha ordenado á cerca da vossa
viagem, mnndando-vos lirar do navio, em que estaveis : sou servido COIIceder-vos ligara licença para o fazerdes, pelo frueto, que nella devo esperar
ao serviço rle Deus, e meu, E para que melhor se é1cede, vos eneommendo
muito a coulÍnuélçiio do evangelho, que vos levn Aquellas parte. e que I ara
isso levnnleis as igrejas, que vos parecer, nos lugares que para i.so escolherdes; e façaes as missões pelos sertões,e paragens, que tiverdes por mais
conveniente; ou por mar, ou flor [Porra, ou levando os Indios 'orn vo Cl),
descendo-os do sertão, ou deixando-os em suas aldêas,como então julgardes
por mais neccssario á snaconversão,de que ludo tereI gr,lllde contentamenlo,
pelo muito que desejo, que aquellas terras se cultivem com a nossa religião catholica, e pllra melhor o cunse"u irdes; ordeno nos "ovornadores,
cllpitães-móres, e mini lros de justiça, e guerra, capitãe dlls rortal~1.a ,
camaras, e povos, vos dêm toda á ajutla e favor,qllB lhes pe lirdes, as im
de Indios, canôas, pessoas praclicas na terra, e lingua, com() do de mais
que vos fôr necessario, para o que lhes mostrareis e la, ou cópia dclla, que
mola extinl{ue o peccado, e que ninguem póde empregai' melhor suas csmolas. qUll no
alim,'nIO,p na manulenção das pe"soa_ ,que por sua voea~ao profe~siio ene,1I rf'~ar-~f' da
sa"-ação do Jlroximo; porquillllo desta malleira pal'liciparilü com ellc, l' satisfarão os
.'nfermos por SPus proprios peee"dos. porque ii caridade d.'svall('ce Ulll" intiniclallp. de
peceados. Tambem se póde dr.scrpvcr a caridade como um \'.:stido lIupclal, S,'III o
qual,pessoa nenhuma P. allmillida á mesa celestial. Finalmente devl'-se-Ibe allf'~ar mm
as passagl'ns da Escriplura, e dos Santos Padres, que, s"15undo a cilpacillad' do cufL:rm<l, forem mais ..ITtCil1.I'S de COllll11oy,:-lo.
EnsiJwllI fts mntheres qlle se queixarem dos vicios (1f'. Sf'IIS marirlos, p das affiicç(jes
rcsllllanll's dt'stes, que .~Ilas porlem ~s escondidas lirar algum dilllJdru, para expiar os
peccados de seus maridos, c alcançar-llJl's a divina graça.
DO P.-I.RTlCULAR RIGOR NA DISCIPLINA DA COMPAIHIIA,

np\,p-SP (Óxpulsar como inimi~o da Companhia, qualfJuf'r que fór slla !J"~lidarlp. Otl
idacle, aquellc que tiver desviado nos,o; dC\OIO;, ou devol<ls, de nossas i~l'l'jas. 011 de
Em 1594, Jacqlles Commolet, Jesuit.n Francez, tomou para tpxlo de um serm50 a pa <agem
do Ii\'ro do.juize·, onde e refere que Aod matou o rei dos i\loabitas, e desil;lIanrto cora este
J)ome Henrique IV,exclamou: Carece-se de um Aod seja frade, seja soldado, seja pastor. Este
,Jesnila,asscmelhava Heul'ÍqueJV,a Nero, a Moab, a Holophernes e a Herodes, ~ll~l nlava ((lIe
a coróa, podia passar a uma outra familia, pelo direito eleclivo. Pr~ando um dia, argllio us
ouvintes, por ofl'r-erem sobre o Ihrono 1I11l falso convert.ido,
Damiens, creado dos,lesuiws, lenlou assassinar Luiz XV. Muilos governo fizerão queimar
pela mão do algo1. a Theologia moral de Busemballm.
A con~piraçno dasiPolvora~, em 1605, em (nglat~rra, foi urdiria pplo~ Jesuil~ .. () .Jesuita
Gel'ard deu a uommunhao aos conjurados. O Padre Garnel exclamou em urna lJI-aça publll:a!
<I Deos, destrui uma nação perlida, exterminai-a da t.e"ra rios viventes afim de 'III pnssamos
com jubilo reuder a .Jesus Christo os louvores que lhe são devidos)l. O parlam nlu II1glez
devia saltaJ' pelos ares no dia da sessão sollnnne. A COflspiraç~o roi descobel'l<1 a lelllpo, C"
culpados presos. A:J de Maio de 1606 Garnet obl'e o eadnfalso,sent.indo vivos remoI' os di . e
aos que lhe assí~tiào, que islo tinba sido uma enlpreza horrível. Em 1603, Gal'Dt:t lUlerrogado
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gllardaráõ inviolavclmenle, como nella se contém, e fazendo o contrario,
IDnodareis logo conta,para mandar proceder contra os que assim o não
fizerem, como fôr justiça. Escripta em Lisboa a 21 de Outubro de 16.52.

-/lei.
A' vista de umll tãú ampla licença,quem não diria,que a viAgem do Padre
Vieiril, c lava mais que segura; e totalmente desembaraçada de uma tão
ardun dirficuldade! Assim parecia, mas não foi assim, porque pesando mais
no conceilo do ercni_símo rei, os talento tão notoriamente conheciuos
deste grande homem, julgava menos acerto rIa slla elevada prudencia,o consentir,se enterrassem aquell s no mntos do Maranhão, privando a cÔrte
de um orador t:io subljme,c de um politico tão consumado. Já se arrependia
de ter dndo a lic'nça, firmada de seu real punho: e oiio podendo acabar
('om igo, o ver au ente, e apartado ue seu lado um varão, que elle tlOha
por um do mai fieis va silllos da sua cnrõa, o chamou parLicularmellte,e
rom C(lrinho muito alheio da soberania, lbe propÔz o emhilraço, em que
flllctuava o seu animo, que ú poderia encontrar soce<ro, qnando soubesse
tin ha elle desi tido de uma cmpreza tão opposta ao seu real aorildo: e sem
esperar mais respu ta, lhe recommendoo o secrredo, intimando-lhe, que
era Sl),' vontade, que ficasse Da t;órte; mêlS de sorte,que como quem partia,
se havia de portar até o ultimo dia do embarque, no qual mandaria
rrcqllent~I'('111 os no~sos, nu que lenh~ eXlraviado ~smolas para Olltl'~S igrejas, ou para
Ol\lros rl'li~io:os, ou quI' tivcr dissuadido algum hOIll"111 rico, e ht'm di pOSlo a f~vor
da Compallhia, ii dar-Ih'as; ou, Oqual no Icmpo cm que dCI'ia di~põr de seu proprios
bl'II~. liI'H demouslr~c1o ruais arreclo a seus pais do que á CoIllJ}anhia, (porque é 1IlIl
grande signal de espirilO não mOl'lilicado, c faz-sc preeiso que os professos tOlalmen le
se mOl'liliquem), ou que teuha desl'i~c1o as esmolas cios penilcntes ou dos amigos da
Companhi~, p~l'a as darcm a seus parenles pobres, Porém para que elles dl pois se
não lamllnlem do molivo de seu desterro, n~o os despeção logo, lIlas i)t'il11l~ir~menle
s' Ihcs prohiba o COII fessill'em, os ulorliliqn'm e imporlllllem nos erviços os mais
desprl'siveis; devem força·los a lodos os dia, praticarem COllsas p~ra as quaes e SOIlbel' clll's 11 m a lII~ior rrpugnand~. que os desl'icm dos estudos o mais slIblimes. c
dos cargos honorilkos; que os rcprehelldiilJ na casa do capitulo, e mn publicas censuras. {Iue os cxl'.iuão d~s rf'CrNçÕ"s, e do lI'actu com os estranhos; que os privem
dos hahitos, e d:l OIl1r~s alfaias, e f1il tudo quauto uão fOI' totalmentc preciso, alé provoca-lo ao murllllll io, e ii impaciencia; c clltão os de 'pe~ão, como pes, oas que pouco
se 1lI0rtilicão, e podem ser perniciosas por seu máo exemplo aos outros; e sentlo ne-

se seria permillido, fazendo morrer muitos culpado, envolver na sua ruina alguns innocenle-,1'e pondeu com firmeza e sem he itar, que e o catholicismo tirasse di so vantagem, e se
o llum 1'0 dos culpados fosse maior do que o dos innocentes se podia licitameme faze-los
mOl'rer lodos.
O conjul'ados Catesby, GreenwelJe, Tesmond, Gam'!l, e Oldecorn, Je~uilas, ga tfIr~o um
annO,em abrirem uma mina por baixo da casa do p,lrlamenlo; o seu projecto ~onslstla, em
fazer ii' p<:los arE'S os membl'osdas camal'as dos COlTlmuns, e dos lords, ebem ~SSIIll, a rm,nha
e os mil Isl.ros, Finalmente Garnet fez declaraçõe completas que se enconlrao nos archlvos
rubricados por este rtl"'icida,
La-se em uma obra aos Jesuilas. o seguinte:
" Na con pi ração das Polvoras morreu o saoto mart'T Henrique Garnel. contra o q'!al ~
heresia Inveulou uum insil!1le calumnia para o de honi'ar, Foi em vão' a sua innoceoCJa f~1
Dlanil'e lamente reconhecida pelos seus inimi~o , porque uma gota de seu sangue que cahlo
em uma espada repre entún nelJ~ o seu celeslial semblanl )l.
~lanoe! de Sá diz; « O tyrall1lo é illegilimo, e cntão lodo o homem do povo o pMe matar,
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pnssar o decreto,de como assim Ih'o ordenava. Pasmou o Padre Vieira da
noviddue, e para ser em tudo grande, leve coração para levar este seusivel
golpe da fortuna, que bastilria á derrubar a mais incootraslavel constancia.
Reclamou a licença, raclilicando as mesmas razões, que tão fortemente
tinha já allegado para a conseguir; alé lhe ponderar a nola da inconstancia,
com que se poderia macular a Mageslade, fallando ao que já tinha
.concedido. Tal era a grandeza deste vassallo, que por elle,parcce se arriscava a mesma soberania.
Nada pôde por então cunseguir daquelle real animo,amorosam~nle endurecido, ouja dureza ponderada pelo superior juizo 00 Padre Vieira,pela parte
do moti vo, o assombrava, vendo tão evidenles provas do mais ex p.ssivo carinho, e o grande lugar, qne tinha adquerido no coração do
monarcha. O que estava tão longe de o fazer réo do mais leve desvan'3cimento, que recolhido o espirilo, ao centro da sua profunda humildade, confessando a sua inutilidade, e pouco preslilno, beijou a mào a
el-rei, sem cuja vOlltade bem sabia, que pouco ou nada fazia no Maranhão,
e deixando o negocio, por conta de Deus,a quem o encommendou com os
maiores fervores do !leu virtuoso arrecto, se retirou conforme com a Divina
vontade. Foi-se dispondo para a viagem. como Sua MaO'estade lhe tinha
determinado, flucluando aqueIJa alma entre o temor c a esperança,até aos
cessario dar-se aos pais, e aos prelados da igreja, o motivo porq ue forão despedidos,
tie (l<~vc dizer que el1es não linhão o espirito da Cnmpanhia.
Tambem será preciso etespedir aquclles que liz~rem escrupulo de adquirir bens
para a Companhia, e diZer-se que elles s110 muilo all'errados á sua opinião. e quizerem dar a ra.zão ue seu proceder peranle os provinciaes, deve dizer-seque elles excessivamenll~ StJ eutrt'gão a seus pmprios sentimentos; não se lhes deve prestar ouvidos,porém sim obriga-los a cumprir a regra, que a lodos prescreve urna céga obediencia.
Oe"e-se estimar aqucllcs que desde o principio, e da sua mocidade. têm pro~l'es
tiivalllClIle mostrado alTeclo á Companhia; e aquel\es em lJuc se reconheça aO'cição ás
OIUras or.lens, aOS pobres, ou a seus parentes, devem dispo-los [lOUCO a pouco da
maneira já referida, a sahirem, por serem inuleis.
DA MANEIRA COlIO

os

NOSSOS SE nEVEM COl'muzm DE COJUlUM ACCORDO PARA CO!! AQUIlLLE5
QUK A C03l1'ANU.I.-\ DESl'Eorn.

Como lodos aquelles que forão pOSIUS fóra, sahem ao menos alguns dos se~redos,
o mais das vezes el1es desilcreditão a COlllpauhia. E' por islO que será uecessario
Unusquisque de populo polesloccidere li. Adão Tanner, Jesuíta Allcmão, exclama: « E' p~r
millido 11 louO o homem matar um tvranno, que e lal, quanto ii sub tancia, « lyrannus quoad
substanlantiam; »é glol'ioso exlel'm"ina-Io, « lJxtel'minartl gloriosum esl. J)
li O Papa póde malar com uma unica palavra (potest verbum corparale vitam auferrel õ
porque quando recebeu o direito de fazer ~pa centar as ovelha ,não receberia tambem o de
llJa5sacr,II' os lobos (poteslatcm luposinlerriciende?)
(AFF. S,l, Jesuita Portuguezl.
O Jesuita João Guignal'de, enforcado como cumplice de iacques Clemenle,linha díto: - E'
uma acção mel'itoria aos olhos de Deoso matar um rei heretico.
!'ios seus escriptos, enContrão-se estas phrases - c( Nem Henrique lU, nem Henrique IV,
nem I) Eleitor de Saxe, nem a rainha Elisabeth são vel'dadeil'Os l'eis.-·QueJacques Clemenle
tinha pl'aticado uma acção heroica, matando Henriquc III, que se fosse possivel, guerrear o
Deal'Oais, guerreasse, eqilc se não fo ··e possivel. se matasse. J)
Em 159~,o JesuHa lnglez Holte, alliciou Williams e Yorck,jovens .Iesuita~, para assassinarem
a rainha de Inglaterra. Para os animar na execução flesle crime cnorme, Holle ministrou-lhes
Opiio mystivo. A lentativa falhou, e o Jesuita foi enforcado, cOJU Henrique Gamet.
li
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!!1 de Novembro, vespera da partida, em que por momentos esperava o real
decreto,que havia de ser para elle o formidavel raio,com que por uma vez se
consumissem todosos seusdisignios. Passou-se este dia,sem que tivesse noticia
de cousa alguma: e embarcando-se com os companheiros, sem lhe dar parte
de nada, no segui Dte, que era o da partida,eotre gostos e receios, fez com quo
sabissem logo pela barra fóra,esperando como da vez primeira,o encontro
dealgum rninistro,que ufhesse retrocedera villgem,embargando-lheos vôos,
e cortando-Ibe totalmente as azas das sua já menos alentadas esper,lOças,
ex vúl o decreto, qne Sua Mage tade ajustou mandar-lhe ao partir. Enio
nove horas da mllnbà,e já a caravella cum muita vasante,ia sllbindo á barra,
com vento tão guiemo. e velocidade tão grande, que ao Padre, parecia
calma, e aos naveganle , li maj violenla briza. Como o vento era todo
de servir, em breve tempo \argárão por põpa as lorres, e perdêrão de
vista a terra.
l~/Itrou então o grllnc1e, e assustado coração do Padre", ieira, a largar
tambem as vela aos seus desl'jns; e sem poder penetrar o motivo de uma
tal novidade. depois de rantos empenhos cio soberano, ficou entendendo,
que sendo a causa toda de Deos, por sua aula tomára o seu feliz Sllccesso,
e desejado exito; fazendo,ou que u monarc1Ja se esquecesse do t1ecrelo, Ot1
q,ue se .lembrasse a tempo, em que já pela partida da carave;lIa, não podefia sortir o remedia t1esej:Hlo. Parece quiz Oeos deste modo fazer a vontade
oppõr-sc li seus esforços desla manpira: anlE-s de os pôr fóra, dewm obriga-los a
prOlllelter por rscriplo. e a jlll'ar quI' clles IIlInca hão de dizer ou e~cn:"er cousa al~uma pn'juc.licial á Companhia. Cllard\'m lodalia os snperiores por I'SCriplO suas más
inclinaçõps, seus defeitus, c seus vicios, I)Or elles mesmos patenteados,para allivio de
suas l:lin,ciencias, conforme o uso da Companhia, e dos quaes, sendo preciso, se possa
levar á presença dos grandes, e dos pndados para impedir seus adianlamentos.
Escrc\"ão sem demora a todos os collegios, aI'isaudo-lhes quae.s for30 aquelles. que
pllzeriio fóra. exagerando os mOlivo, ~('raes de sua demissãu, laes COIllO, a limitada
mortificação de seu espirilo. a d~sob('diencia, a pouca inclinação aos exercidos espiriluaes, o alIeno á sua opiuião. ele. Depois se prel'in30 lodos os ?lltrOS para se nãl)
corresponderem com elles, e quando se fallc com os estrauhos, a hn~lIagl'm de lodos
seja a mesma, e em qualquer pane se diga que a Companhia ~JãO pô' fóra pessoa
alguma,spnão por motivos mui grandes, e a maueira do que prallca o mar, elle lança
fora os cada\"eres, elc. E lambem deslramente iusinuem motilos semelhantes pelos
quaes nos aborrecem, afim de que sua despedida seja mais plallsivel~.
.
Nas domesticas exlJortações, pel'suadão que aquelles postos fóra sao mqUletos, e que
Gabriellllalagrida, Jesuita Portu~uez conspirou contra a vida de D. José I,rei d~ Portugal
~ndo minisll'o. o mal'quez de Pom'bal ElIe assegurou aus conjurad~s, que o 8SS~S lUa dia rei

DUO con~meltefla me mo um peccado venial, em atlenção a que o rel se llnba havlt1E> ma ,co.1Tt
os Je~ullas. Entregue à inquisição,juntamente com os Padres Maltos e Alexandre, loral)
supphClados.
- .
.
'.e U!lil11a!ne~le rE!,ali ou-se em França,llma proeza insigne, e magl1lfica,para,l.nstl·uc"ÇãO dos
pl"l.n~~p s ImplOs. (,femente matando o roi,adquirio um nome 1Il1menso: !'lnll eu se"u.ocldO a
OpllllUO de uo! IIl'ande numero a elerna honra da França.... .loven, espll'ltuo 0 1 e deltca .0,
uma força supeL:lOr,endllrecia Óscu braço e oseu espirita. (~UI\lAN~A,DEIIE.(;E,llV. I" cap.6°)
c( E' salulifero inspirar aos principe 'e persuadi-los, de que se oppnlllelll os povos,
tornaodo~se insuporlaveis pelo excesso do seus vicios, e iofanm\ <la sua c.onducta, .~IVel1l em
taes oncllçües que não só de direilo se podem malar, mas que até ha ~Io,rta, e hm 01. ~10 em o
fazer II.
(lIÁIUÁ:\':'iA, nl:: IIEGE, h". lo, pago 5 ·l·
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seu servo,que não ha duvida,sentia opllrtar-sc da cÔrte,contra II vonlane
de seu rei, que quanto mais o impeJill. mais parecia, que o amava. fineza
que ainda despitla da Magestaclll, se fazia sumrnamenle attendivel de um
varão, que sabia como ninguem pesar as circumstnncias, merlir os tempos.
e conhece!" do mais fino ouro, os seus subidos quilates. Via-se agora navegando sem encontrar ordem alguma do seu soberano, caminhando para
. aquella lp.rra de promissão, d'onde esperava colhor tantos, e t~() formosos
fructos, quaollls erào as almas daquelles misertlvcis barbaras, faltos de fé,
e de conhecimentos. sem mestres, sem pa, tores, e cm operarios
evangelicos. 'õava a caravella com vento, nHls lião tanto a eu
salvo, que depois não experimentassem seu perigo, como logo vere·
mos na carta do me mo Padre Vieira. Vencida já por elle em lerra a
primeira tormenta, pela qual parece gozava agora no ahir da barl'il, táu
favoravel monção; o1Jer!ecendo, ao Clue parecia, o mm'es, e os ventos
3 quem tão prompto, c á custa de lantas fadigas, soube obedecer ás vozes
de Oeos.
Foi preciso os mareantes tomarem a Ilha de Cabo 'erde, e como
niio havia commodo oa caravella,para lotlos celebrarem o alto sacrineio da
missa.vendo os Padres que e ia llrrroximalldo a fe ta elo natal, e Limúnio
lomar (como tomár~o) o porto aos 21 ue Dezembro, aonde quando jámais
socegado estuva, o receioso aoimo do Padre Vieira, pegoll na penna, e
80

bl'm desrjarii\o tornar li enll'ilr na Companhia: elevem exa~crar as desgraças acontecidas áqnclles que acalJiírilo misl'rav,'1r11cnl', d 'I'ois UI) 1"rCII) saliidll da Companllia.
OeVI~ITI-se 'lbviar as nC':lIsaçõc.s que os ('grl'ssos da C('mpanllia ptls~ão fazer, prla
aUlorillade de pcssons cirCtlnSpeClas,as qnal's JlnlJliearáõ por Ioda a parll',quc a COIllpanhia não põe fóra al~ucm, :alvo por grallllcs mOlivu~. e não d('c 'pa os ml'llIhrns
sãos; o qne sc PÓ((p. garanlir pl'lo zclu qllc ella IC'm, c eli'monstra em geral p..la salvação das almas, m~srno llos cxtc:rnos: C qnanto mais zelusa (tel'c ella scr da salvação
das sens ?
[h'pois d"ve a Companhia prp'·"nil' e obscqniar com toda a qualidade elC' scrviços,os
~rantlcs,ou o, prelados, ao lado cios lJuaes principià(, a ~anhar algullla antorhlacle, nu
al::llnl cn'dilo aqul'lIcsqllr [Olão dl'spedidlls, Oeve-sr-ll1es nwsLrilr que u h(~m CClIllIIIUIII dc lima orclrm Ião cell'hre curno lili/ it igrC'ja, UCI'C s"r de muito !Hainr cCJnsider;I(;~o. do que o hem ele UIIl Jlilrticular individuo, qualqller que ello POS"" ser. ~e C1111Li,luilrem aiud,) a moslrar que tem am'içiio aos postos fóra, serú bom instrui-Ius dos
lIIotivos JlorqUI: forão dl'spedido~, e mcsmo exagerar as cousa~ que não SilO (Olállllellle
r.cltas, COIllLanlo que se possão extrahir de consoquencius prOI'al'eis.

o livr:1 don(le ~Xtl':lotOI:l0S o qlle preoede, foi dedicado a Felippe III. Este racto earacLerisa
a audaeHl desta Compal:hla l.oremnl! que tem vl"ido ate; {IS nos 'os dias, escurando-sl' sobrll os
punhaes, e so~re os ma! Orl.IOSOS pI'! ncipios. corromper para ..einal·, tal é a sua divisa.
O JI~sulta Carlos Senbanlus. e-ere\' 'U (, st'''uinle rallando dc Heorique IV: - l( I\oma I'e
este ear!'..etuiro que çonduz ii Fr~nça, e tf1 an?rol_ophago, esLe monslro que so banha em sanI(UO.... Nao IInvel'O Oll1guem que IInpunlIe as a..ma. coutra esta fé,·a'?. .. Não Leremos um Papo,
ql~~ emprcííuea sua haeha de armas, pam alvaçüo da F..ança·!.... J)
I rOIl<judIISHI-VOS, Joveu .Ie lula, a falLa da IIacha de armas papal, lo reis o punhal de
navalllac.
. 'ic~láo Sen'al'ius, .r~suita Italiano, no· eus C:ol1lll1enlnl'Íos ela Riblia, apprcl\'a ,) assas 'inaLo
d.o r~1 EgIO!' COJ~l11cttlrlO por Ao(1. ~luiLo. sahio., diz ello pensão que Aod fizur:! 111:111 pr.r L~I'
Sido Il11pelhd~ a 15'0 por lIeo~. a .. 1(.111 de ln :lillria ha oulra raz<IO, que vem ii scr: <lU utuU lal
acção dcdlrmto s/~ pude prallr.ar cnntra os lyrannos.
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esrrcveu ao srrrnissimo Sr. D. Thf'oilosio, que enlre os cordiacs alTerlos,
que. empre renden 1\05 spus ~Ilbf)rrtnos, era e le príncipe, a quem tinha
consagriluo maior, e mais IIm~etnosa Ytmerll~iio: niz pois n/l sua Cilfla ao
príncipe,que a sn/l ida parn O'taranhiiofôrn todll obrll da ínexcrulavel Providencilt do Altissimo.« Não sei 'enhor,qne diO'II nesle caso,seniio,oll que
Dcos nfio quiz, que eu tivesse merecimentos ne~tll missão, ou que se r.onher:a qne tOdíl dia é obra Slla: porqne II primeir/l vez, vinha en r.ontrll
vontadf:' de Sua l\1ageslarle., mas vinha por minlia vlllltaue, e agor,1 pllrti
contrll a de SU1l Mílgestade, e contra a minha, por merl) ar'asO,on violenei;"
c se nella honve alO'UD1a vonlade, foi só a de Oeos, a qunl verdadeiramenle
tenho conher,irlo em muillls orc;asiões com tanta evidentia,coffio se o mesmo
Senbor m'o rcvellÍra. Só resta agora que eu não falte a lào clara voclu;iio
.10 céo,eomo espero não fllllar r.om ii divina graça, segundo (I medidlls d,I5
for~as, 1'0111 que \leos foi seryic\o alentar minha frllqueza. Emfiln Senhor,
"cnreu Ocos. Para O Maranh~o. von de Ma vonladp" quanto ti mio!L1I primeira int n~;ill, e violento quanto a . eO'tll1l1a, mas mui re janndo, e mui
conforme, e r'om grllndes esperanças, de que este r.aso n:io foi ilCaso. sCllàn
.Ii. po i~~o alLi simll da Provil\ellcia Divina; como .iii neste Cabo \erdl'
t 'Ilho experimentado em t<io manifcsto [ructo fias a\II1/1s. que qUilndo n;lI'
chegue a ('on t)guir outro, só pos o dilr por bem empreglllla a mi silo (' a
Vírlll, o muito que nesta lerra, e nas vizinbas e pôde fazer em bem ua:-;
Deve-~e de todos os modos embaraçar principalmente aquelll's que
la(ll~ deixánlo a C(llllpanhia, a que ~eJão promf)vidos aos empregos.

de sua lirrp Hlnou di~nidarlt's da
igreja, a lllt:llfl'l que se 'nblllettão; e tudo quanto possuem á Companhia, e que todo I)
IIlllndo pos~a ~ilber de que elles exi~em depender.
Faça-se a tell1po, e de miJlll'ira tal, que clles sf'jão des~iados (quanto fôr pnssivel)
dl~ exer\.erem na ígn'ja as muis diguas funcçõe.s. como ,ãO os sel'mões, as cOllli" õ,·s.
as publicaçii's de livros. l:tC" COIll reccio de qne eUes grangeem a alfeição, on o applauso
do POI·O. I ara isto dele-se fazer com muito CIIidadl) a p('~qlliza da I'ida. e dt' seus
cO.stnrncs, da~ Companhias que rreqllentão, elll que se ocelõpiiu. etc., e pl'uelrar 511a.
intenções. E' por isto que, elll lollo o ~a~o, se deve ter COITl'spoIH.ll'nda particular r.1I11l
algumas pessoils <\a ramilia, em cuja easa hahilem aquclles qlle rorão despcdidlls. Logo
que se divise ((ualquer eOll~iI rcprphensivel, ou mcrt't:Nlora cll~ censllra, del"e puhlil:arse pelas pessoas de menos ((lIalidilllt', e depuis faleI' ~01l1 que O~ ~randcs. (' 0.5 pn'ladu •
que ravor 'CI~1lI aquclles pOSlu~ róra. recI'il'lII a infamiil ((lIl' puderia rccahir ~ohro' 1'11 's.
Se não praticarem cousa alguma merecedora de censura, e se clluuuzirelll ele 11111
II Quando um trranno l?;overna púde ser morto por 11m seu vassallo. ou mesmo subdilo á
ll'aiçà'J, uu COIll ,encno, niín uhslante todu o juramento prestado, sem esperar sentença, nem
ordem ue ulll.iuiz ljualqu 'r
« Não lJertUIlCC aos relig-i'úIS, e outro eCl)lesiasticos o matarem os reis em Ciladas, e os 0heranos l\onl,I1I)Os nA co tum;io rl~primir llS principes por este meio; porém depllis de os
lertlDJ lIl1rn..e"ladn primeir.. palernallllllnle, en'em-se da I)ensuras, e fôr necessario dcslu;ào ns seu ubditos do jUI'amento de fidelidade, privão-os me mo da sua dignidade, e autoridade; depois do que é a llulros, e uão aos ecclesiaslicos, que peltence ir a vi1s de facto
u (execulio ad alio IJ 'rtinet).»
I];ELLAIIM1N. ete snmma Pontificis nuctorilate, tit. 4°, pago 180).
A canonisaçàn de Ilcllal'min rui pediLla, e alcauçada pelos Jesuítas.
.
(I E'lIe r~ lj ue li I'apa tem II direito de depor os reis hereticos, e rebeldes: ora um monarcha
dl'pllsto p,'IL' I'apa não i, rei, n"ll1 I'rinriplllegitimo; se se I'e nsar a obt'de pr ao Papa depoii
dtl ter. ido depo. tn, Inrna-Sll então um lvranno, e póde ser morto P)l' qualquer.

I'
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Rlmas, f) Aexlrrma ne Rssir1arle, com que e:.l50, aviso em carto parlirular
no hispv III .lapão, para que o communiquo a Yo sa AlLeza, e o ITlOUO,
(~01O qlle faeit, c proOlplamenle e 111e póLle acudir.
,io eu areço esle
lteCrocio, que é o llni~o, que boje lenbo no munJo, e o unito que o Il1llnl]r)
devia Ler, porque sei ii piedaue e zelo ele Vos a Alteza pelo qual '0550
Senhor o ba ue razer por esLo sel'\'i~u,ni'io só o mai r monarchl1 ua Lerra
mas um uós mlliure do céo. "Eu lIào me e~quccerei onnta U o rogar
IIssim li Doos em meus sarriGcios. orrcreccndo-o conlinllClmenle como
'hoje (jz os IreS, UIll por t~l-rei, oulro pela rainllll No S8 Senboril, e outro
\101' VOSSII Alleza, e o Illesmo se t'arú na nossa missiio lanlo, que chegArmos a clla, c em ludo. o que nelta e obrar, e merecer ser~o Suas MaO'esdes e VOo fia Alteza sempre a primeira parle, priul'ipe e senhor da minha
alma. a ~r(l~lIlli\'illa múre sempre na ulma de \05 li Alloza, e gllarde
t~l)rn a virIa. audo, e feliei IlIde,que II igreja. e os Vil~g(l110S de Vo sa Allcza
ha\~emos mister. Cabo VArde 2.) de Dezembro de 1G52.-Antonio Vieira.
A formalidade tia primeira carLa, e desta, ponderando as dc~r,ul·
pas rla ~ua viagem, nada prova a favor ua genio. e crilica Porlu"ucza,
como .ift nolamos. querendo allribuir a de, consolaçflo do Padre. O
qlle foi milito proprio do seu lIrflcllLe espirito. e zelo da sal\'lIção
dos (mlios do Maranltiío,não allentlcnrlo a outro fim mais, que a 11tlsculpar
pulilicamente a sua LJürtida, e <.Ie nenhuma sorte mostrar csfriaua a ua
morlo lnuvavrl. l'xtrnUl'm com propo~las subtis. e palavras ambig-lIas. as "irturlp~, e
acçõ('s qllf~ SI! Ihps 101lVfill. alé qllP II apreço preslado. e o credilo que se Ihts dava
h'lIlia diminllido; por ,ri' de tudo c"llvelljl~lIl1' á (;nmpauhia que os postos fóra. e
prilll'ipallllCltle il411dles que de sua livre vontadr a allilnc\ouárão, sejão inteiramente
sllppnlllidfl~.

lJe\"l'-sc sr'm drll1f>ra divulg<lr as c1es~rnças. e os funcstos accidentrs qllP Ih~s acontl't:ãll, jmpll'lando todavia as nra,:ões dI' pessoas devolas a favor dellcs, para se não
acn'dilar qlll~ os 1105. os operllo com paixão; e que as nossas casas os cxagt'rem de toclos
os Illfldo~, alilll de con, enar o. outros.
QUEAl SE D.F.VE MANTER, E COl\' ERVAR NA COAlI'ANIIIA.

•

0' hons operarius devl'nl occupar o primeiro lugar, a saber. aquclles qne nãO adiantão JIll'nos o bem tr~mf1oral tio que o espiritual ela Companhia, tae.s são. o mais das
VI'll'S, os conr\!ssol'l'S dos prlncipes, e dos grandes, das viuvtls. c dos devotos ricos,
os' Jlré~aúol'i's, e professores, e lodos aqnelles que SaLll'Ul l/sles st'gredos.
MJ IleHes a I} UeIll já faltão .15 forças, e se achllo opprimidos da velhice, conforme
" !<e a defesa na causa puhlica se conse~nir com a morte de um tyranno ê perrnitlido a
qualquer o mala-lo « (cuilibel de populo licel illum interficere) II.
(Su,mEl,. Oefenslo ridei liv. 4°).
l( Henrique TV ferido no beiç.o por ,João Chatel exclamou: Seria preciso que os Jesuitas fossem convcnciÚus pela minba boca ? ... I)
i'iada mais citaremos /I este respeito; as dontrinas dos Jesuitas sobre o re~ioidio,fazem horror aI) mundo, e são lia milito tempo conhecida, e condemnadas; todas as hi>torias do Padre
Loriquet não puLl ruo fazer-lhes mudança a1i;1IIllil. Henrique IV pllrdoava aos ,Jesuitas, porque diZia elle: altenlal'ão continuamente eontl'a ii minha vida, o que a faria Tllisel'avel e abol'nlClvel pOI'.terner I'lllpre o er envenenado nu assassinado; porque elles I<'m relações, e '01'responclencla por Loda a part(', e gl'<1TJde r1esteridade para dispol'tllTI dos espiritos a seu belprazeI' )1. (luaudll 'e !'ecol'C!a a !11vrLe de lIenl'ique L\' t.UJS palal'l'us J'azem estremecor, e
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firme resolu~~o. Bcm deu elle a conhecer quando no armo de [655 "01{,mdo 11 Portug:ll11 hnscar rf~meclio (las injll, ti(;lls,qlle se fazi50 contra os
miserllvoislndio , e oppôz vit'ToJ'ns,lInenle a l-rei, que o pretendia dejxar
ficar na cOrte, vencendo o eu 7.Hlo, a vontAde do IOc'rno 'obarano, e cedendo esta, ao maior servi,:o de Ocos, C proveito dllqllellils alma, como a
seu tempo veremos, ard mIo sempre nelle o desejo de al:abllr a vida entre
tnnlos barbaro ,a não ser mais poderosa a villiencia duquelles povos,
1Il'I'ancando-o primeiro do seu centro. para o mandar para o reino desterrado, como oppo to as suas eOllveniencias. na valorosa defen a, com que
sempre bnsclIvil, se observassem, como tão importuntcs ao bem de todas
as loi rene's.
A me mahisloria nos dará tI este claro testemunho a mai evidente prova.
ficando inlle rr ave1.qlle o leso e sill ero pJ'ocerliml~nto rio L'adre Vieira, '()
queria concordar naquellu carla 11 vonlade dV Ltei U\) Céo, e sua, com li du
rei, o prillcipe da terra. abendo, como abio politico, que só ii sitU
so pot!erião adiantar llquella chri tandades. CeMfO poi as sombra le liio
gro', eiro t!JSCIII"SOS a clara', c palentes Illze~ J(J Paure Vieira, e aiba ().
mundo, qlle esla grande aguia, só aLtiVO os 01110 l1aqllella c:trro(~a em que
rud:l\'a IlIfto'ostosn a maior gloria ue Deus, Cinco dias c deteve a carJ"clla
elO Cubo rcnlc,o quaes acabados,levou ferru, e se puz prompta, 1tsegoir

°

tiverem Ilmprpgado seus taleutos pl'lo bem temporal da Companhia, de manril'a quC"
se lClllia ill!.(uma considcraC;iio ii 'ollieiln pilSSilclil, além d,' qu", ilillda são in:lrumclJto
llrollrios para iuformar os slIp.'rillre," dtls caslla('s ddeilos qllc ObSCHàO 1105 criados
cm raziif) dll estarcm SI'IU prc CIII çasa.
'IIUCiI lÍl'V(,1I1 Sl'r posltlS fÓl'a, lalllo <1l1anlo islo I' possa praticar com receio de qne
a tlllmpi.Jlilia adllllinl ruim falll<l.
l\lém disl0 serei predso (lislilll{lIir lodos afJncll,'s f1I1P SI' al'antajiio em l'ngenho, em
nobreza, 'cm I'iquczas, parlil'lilarll1ente SI' ;'11., 1ênl anlig'lIs, e par 'ntes all'dçoaclos it
Companhia, e poderosos, c se ell,'s 11Iesmos télll siucc~l'o aH'"clO ii clla, como se notou
acima. Del'em sPI' m"ndados a lIonla, 011 ;is nil'\~rsidadcs mais celebrcs para am
cstudarcm, ou sc 1'111', 1~11I alguma plOl'illcia C'lIIdãriill, srr{l Ilet:/'ssario que os profc' 'son's os adiantem cum aIfecl<l , /' l't~collln.1cnúa~ilo singlllar. Alé /(ue ellcs lenhüo (lado
Scus Ill'ns á Companhia, nada Sl! Ih 's rel:l1,~C porélll d<'pnis q ue o li \lerem pratir.ado,os
lIlonifiquem como os OlltrOS, leudo scm[Jre wlllludo al~Ulll<1 cou,idcraçâo ao pa 'sado.
loroar-se-h50 mui terriveis a alleoclerrnos a que Jesuítas forão os envenenadores do Papa
Clemunle Xl V.
no l',IIIIIICIIlIO.
(( Os filho. chrisliTo ; e r,atholico podem al'l;U$ur ,t'lIS pais do crime d'e heresia, posto que
saibão que clles >WI-J por I: 'u ra III queillludos.... e oito 0111 'nt IIw poder.iõ Ilegal' o ,u lento, ~ ellc o. hml:lrl'Ol dcs\iar da ri, Clllhuhril, mas até os pooenlõ rn..lar sem peccarem
se eHe os qui;(CI'CITI ourig.lr r,om \ IUlcncia ii abulldonurem a r",
, '
,(E 'rEV.'\O I'AGUiIiIlllS, .tesuila Porluguez, tra 'lado sobre tiS mandamentos da Igreja, (6~6,
til. Ia, liv. lo),
,
"creio csle os apo'lolos desse Duos que morreu para l'l11lr o Illulldo? e que exclamou:
AmllÍ- os ullsao outros'?
E'pcrmltlido a um filho IIwlar eu pai quundo c te r,il' pl'OSCl'Íplo? m granrle uumem de
autores su tentâoquc l.\de; c se o pai rol' nocivo" :in'i,l'r!,'.'1 , ou do 'pa!'~C'I: dp- C:i aul~l'es ».
(.I, de LIli: 'CA 1'ILLG, .tesuil.. I-Illsp,:llhui, ri .. .Il1st1Ç,1 e du du'elto, hL :2" pag, 011).
DU

HO~lll~llJ,n.

"Edracto rio cc C mpendium» Pal'u liSO rio: semin.. rios pelo Padre :Iloullel, lUerobl'o livre da
Sacie clade de Jesu" pulJlJcado CUl t~43 em Slra.bullr)!.
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vingem aos26 tio mesmo mez llc I)ezembro,em que embarcou o Patlre .-\11tanio "ici ra .com seus trc..;companheiros: os Pi\l!l'es Manoel de Lim;1 )Inthell .
Delgi1do, e Mannel de Sou 'a, tleixanc10 naqublllil ilha um suavi sillJo ('hei 1'0
de suas virtude:>, e nito IJequcnos exemplos ela sua excellenle earitlade, U
reli~iosa mOlleslia, e a lodos 05 moradores tiio cbl'1ios de Slludades, como
movidos de desenganos. De ludo 1I0S dará larga noticia a mesma carta do
'Pôlflre Vieira, que só com uma tão sublime penna é que poderemos aerellitar nossos escriplos. Já dissemos,como o Padre Maonel ele Lima, com
seu complllJ heiro o Padre Manoel de Sousa, não podenuo tOlOnr (por nl:l i "
que o' seguirão pela harra fóra em um barco do alto) u navio, em que ia
n missão do Maranhão, arribarão a terra, motivo, que ohrigou ao dito
Padre a frelar ulDa carilvella, para dentro em villte e quatro hora parlir, e
os ir lan~ar na Ilha da Madeira, para dahi se passarem ao navio uo ~tnra
nlüio, que pree,isallJente havia e tomar aquf,)lIe púrlo. A inesperada vinda
do I'adre Vieira foi eilusa de maior demora, e que o frele alé a ilha se
estendesse até ao Maranhiio. Era a embarca\:iiu pequena, e os pas ageiros
lOuitllS, pill'te de disl.inf;.:.io, em que entrava um vigario geral du Estauo,u
um syndicllllle, e outras mais pessoas religiosas, e de respeito, o que preóSUlllente havia de fazer pur Jalta de commodo, mais pezaulI,e desabriua
aquella derrota.
'l'aml)l'01 os ~lIperiore~ de,'em ler uma particular cousider~çjjo por aquellp$ que
i1\r.i1nçãrão condllzir ii Companhia algllns rapa7.e~ hem cscnlhiclos, pnis que ell '~ a~~ill1,
b,l~tanLI~menle cnlllproviÍrão atT'-ição para com "lia; O1a~ emqllanto uão prof.'s. ai'l'lII,
dcl't~·~r. IOmar Imlo o cllidado.leudo a mais illimilada indllll:)cncia pill'a r.om 1'lIes, rccciündo qne lalvez levem comsigo para fóra aqudles qne condnlirão {\ Companhia,
DA. ELEIÇÃO QUE SE Dt:VE FAZER DOS RAPAZES PARA OS ADMITTm :'iA COIUPAl'IHIA, E DO
MODO DE os CO. SERVA R.
!leve-se obspl'\'ar a maior pl'vd,!ucia na e~t:(jlha (te rapa7.es de hom caracLCr, bem
fciloS, 110lJrt's, 011 an IllPun~ que ~e a"anlaglllll cm alfrtllnil d.. ~ta~ qualidadl)~.
Para II~ allrahir l'lIai~ fadlmente ao nosso instituIU, Spr;'1 III! '''s~arif) qlle p.lllqllilnlO
elk, CSllltlãll. o~ reilore'i dos coll,'gios,e os mC.iln's qlle os iUslrllcnl,os llliselpliclll;C nu
inll'l'I'ililu tl,\ tempo da allla devem capadta-Io'i,qllanlo ; i1l!:l'adavd ô\ Ih'tt~.s~ all;l1 III com
ludt, qllalllo P()SSIlI~",) dedicar a elle (;11111 pal'lic'llaridatie l1a Companhia cI ' ~el1 lilhl'.
CUlldllZão-us ql1alldo llúuver OllpOl'llIl1idadc pelo collc~io, e pela cerca, e meslllO
ROl\amos aos !I0SS0S leitores que compa 1m as doutrina do Com pendi um de t843 com as
dos ./e. uitas dus ser:ulos XVII e XVII! contíllas neste volume,
.
"!'iii,, lia dlll'ida que é permiltido matar um ladrão para Cf,oserVilr o ben n ees~,\rius,~
vida, porque o aggressor ataca não os bens como a propria vida; (Jurem e r1uvidoso que seja
pel'fllittido matar o que atacar I'lrandes bens, ainda que não uccessal'ios á vicl~. Se os be~.
não puderem. ser defendidoscom successo,isso parece provavel; ii razão ~,que a c.1rida?e II ao
eXll?:e que Ulnj;Uem sofTra uma perda notavel nos seus bens par" (;onservar a vida dU
proximo II.
(O PADRE MOULLET, 'Jesuita).
« E' permittido defendermo-nos daquel1e que nos ataca, e mesmo mata .Io?- Se o homicidio se poder fazer sem escandaJo não e il/icito; o direito de defender a propria vida perteuce
tanto a um parlieular contra uma autoridade, como a um inferior contra o sel' superiol', a UO\
filho contra seu pai, a um clerigo ou I'eligioso contra um secular, e reciprocamente, sem que
se incorra em alguma irregularidade n.
(FRAlI'ClSCO Áldfi:N5, Jesuita, Cour theologique, t64-2)
l( f,' pel'miltido matar um 8l;l;ressor seja qual fór a sua jer:lrchia, uma VOh 4ue sedia eOl
del't.:.48 IYro~ri8. - Um filbo pMe matar seu pai, uma mulber o seu marido, Ulll crea o seu
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VinIl! e cinco vezes suLemos. embarcou o Padre Vieira, e Ião solicilo se
mostrava no corporal, como no espiritual dos navegantes que por tradição silbemos, que o costume de se rezar o terço da' iegem Senhora,
DlIS náos portugue7.8S, [<'lra introduzido pelo Padre Vieira, nas muitas
vezes. que andou embarcado, e porque as vivas, e eff.icazes razões. com
que movia aos homens do mar lhe ficáeão impressa no cora~ão; de umas
para ouLras náos, se foi comm11Oicando esta suavissima pensão; porque
uns aos outros sabião promover a devoção e cordial affecto a l\1ãi de Deos.
No Maranhão, nu Ilhas Terceira.S MiO'uel, e Graciosa,e em todos os lJavios.
em que naveguei. (escreve o Padre Vieira) introduzi o rezar-se o terço do
Rosario, publicamente II córos,donde se tem adoptado esta devoção a quasi
todos os navios mercanles, e das armadas,por industrias daquelles mesmos
marinheiros. que comiO'o assistirão. Assim sabia \ucrllr no convés. qnem
fructificou tania para !\faria Santissima no pulpito, brados que ainda hoje
se ouvem no singularissiOlo lama dos, cus sermões do Rozario.
Mesmo a bordo prégava o Padre Vieira, todos os domingos, e dias
santos, dizia algumas mi sas, a que muitas vezes se ajuntava grande
numero de eon/h ões e comunhões. As doutrinas eorrião por conta
do Padre Manool de Lima. A frequencia da ora~ào. a que sempre precedia Ji~ão espiritual da viua dos Santo~, era abraçada de muitos e lou~Ignm~s vezes
so~, c se lhe.

ás qlliut~s, qne n~s horas de recreação se achrm na socirdade dos nosfaçiio ponl',o a ponco familiares, tomando comtudo cuidado em que ~
familiarilialie não produza O menor de.sn·sJ11~ilO.
l\iio ,e consinta qne os nossos os castigucllI, e os colloquem nas snas obrigações
com os untros discipnlos.
E' nrt:ess,t1'io indnzi ·Ios com ppquenos mimos, c com distincções analogas á sua
Idade, e os dCl"l'm exercitar principalment(· por cOIHel'sações cspirituaes.
Que se lhes illl:lllqlle não serem escolhidos entre lantos outrOs que freqnentão o
D!rsli1O collegio srm ha"er nisto Prol'idlmcill Di Yílla,
Em ontras ol:casiõ(~s principalrnenlc nas e.xhonações. t! preciso assusta-lo, com
amearos da t:oucl lI1uaçiio eterna se elles uiio obedecem á vocação Divina.
:e rlles constanlf~ITHmte illslal'(:m para entrar na Companhia, dilatem-lhes o admillilos 1((WUIO mal: permanecem I:Ollslanll'$. "c se mostrarem varial'cis, sem demora Olõ
apro l'it('rn de lodos os IllfIC!US. e malleilas.
Ellica7.1ll 'llIe os atlmor IcOl a niio pateutear sna vocação ii algnm de sens amigos.
uelll D1CSlllO a sen pai, ou a sua lIlãi, élntes dc serem recebidos na Companhia. Porqull
amo, um freguez o seu abbnde, um soldarlo o seu general, um inferior o seu superior, um
accu 'ado o seu.luiz, UlD estud1lute o seu preccptur, um vas:alloo seu princip~)l.
(Tl'nct"lI dos,casos de COlIsc:icncia, li\". ?,O por João Azol'. JesUlla).
,
[\"a verdnde, meus Ilcvs., que cstrada tl'i1haes! Felizmente 11 justiça tem ullla moral maIs
segura e menos commllda.
.
_
Paulo Commitolo, Jesuita Italiano, reproduzio as doutrinas de Amlens e Jono .\ZIJI'.
Se um saeerdnle acllando- e no aliar, fOI' atacado, póde liCitamente JUntar o agl(ressor e
. .
incUlltillente acabar o "crificio da missa.
(ESTEVÃO F.IG ~nES, Tractadosobre os mandament~ da Igr~Ja/.
E' permiltido a tortn o homem me mo aos clcl'igos, e I'elip;io os malar em delesa da Vida do
prllXlmo, quanrloa n.io [Jossão dcfenrter por outro modo.-IDlm.
.
Se 11m jui1. raz lima iUJu "liça obnllldo coutra a3 leis o criminoso pMe defender-se fenndo-o
011 mesmo lOal:lnrto-o.-lnlm.
.
.
F,' permillillo a um marido o matar slIa mull1rr encontrando-a cm adultel"lo, ea um pai sua
iliba pel" lUe,ma clusa? - Respondo primó, que o marido pecca mortalmente mataudo sua
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la rIo tOllos, e em h.HJos os ,lias O Cllnlava o terço, filie se concluía
a la lainua, salve, e uellluicLU ua jllll!JOl'iJ. Aus mais prove 'lus lia
virlude explicava, e uava o mais accolnll1udado 1I1Blhodo de orar, não
fall<lndo lambem ao exame ua Ctlll cieocia em que muitos arompllllhavfio
aos Padres, ao som da campaillha ue tal stlTle,lJuc II errante emlJarcar:cio,
pélrecia collegio de religioso, e cummuniuauu UH I'cformauo , com talltos
e t<io sanlos exercícios, cbegárão ao porto da cidade do ,"aranhão aos 1 G ue
Janeiru,em que se desemlJarcárão,c forüo recelJíJos UO Patires,filbus tuuu:>
da sua persuasão e espirilo, com muslras inexplica v('is ue alegri(l, e Hão
menor cunsolação de suas almas. Isto o que em SlImll1a ohrou, e obl'<lva
o grande espirilo do Padre Vieif/I tlas suas via~7ell: ,era 'lafO lo 'lell1ulI!Jo UitS
Suas virtudes, que as suas gralll\es lelt'as, e erudi,.~cio pllrece de algum modo
escul'ocêrão, levanuo louas as aLLenções, os gerlles, e COIllIUUllS applausos
do pulpilO,
Fonlo lanlas, e liio miurlas as rarliculari,l;u] 's de;:;la abençoal.la nnVl1gaçiio, que (I Padre Vieil'll, de creVeU-ilS ao Padre pro\'ill 'ial do Brasil,
elll carla feila no t\iarllnllão, aos 2:l de Maio tlu 1653, pelu 1110110 eguin le :
-: Muito Rev. Padre provincill1. Começo li escrever esla a vossa ruvcl'encia em 22 de Abri], em que se serràú ciuco meLOS do dia, que purlilllus
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lhes sobrevirr al~lIma tentação de l'ell'aClal'-se, lanlO f'lIl'S como a Compaohia,srmJlre lelã) ot:l'asilio de pl'aticarelll 11 qll'~ !juIZI'I"'III, e s.: \'cnCl'rcm essil 1"lIlal;lIo, ha\'erà
~"1Il11l'C UPPl1l'1ullidaue dc os ac~ilal',lI'i1z"lIdo-ll\l's ii uH'IIl'Jria qllanltJ se 1111's telll dilO,
se is/o acunlecel' 110 lI'lIlpO do /lol'iciado. ou eh'pois cle lcrem feil o' vulU' simpl 's.
Sendu da l1Iaiol' difficulcla\lc allidal' S lilltus cios gralld,'s tllls nollr s, e dos magistl'aelos, clllqllalJlfJ I'Psitll'1ll lia casa dl~ sells pais, os qllilf'S lhes dfio a cdllcaçfio prupl'ia,
1111 desi;:lIio tle {JlII: hão d.: slll:cedl'r-Illl's 1'111 SI'IIS \'llIpl'e~os. (\(:\'1'111 allll's capadla·lU'
pur ami;:lIs, do qlle pllr pessoas da Cllnlflanllia. a !jlll' os c'lIvi"lll para Olllra provillda.
011 a dislalllrs 1I1lÍ\'cl'sidades, /las CfIl:ICS os IIIISSUS ('1I"iIlCII1, dl:pois ele lerem malldado
ills/rllrllü,:s aos pl'Ilft:,<snrps áccrr,a ,Ia,< ~lIas 'i"alidad.~s. I: cara '/1'1', afim de lJUll estes
obl('llliilu S"II alTt:clu il (;'J11l1ló1nllia cllm lIIais r,lcilidarle, ,~ (:"rll·za.
(1ll,llIdo dll'l;an'lIl a maioridade. "'rÍl pn't;iso illrlllZi-llIs a filzer~m i11~UIIS ('~rrcido
('spiritllacs, os «(lIaes n~jl::lic1as "czes lC/lI prodllzic1u 110111 exilO clIlre A Ilcli IlIC " c
Pulacos,
Sl'ní Ileces~ario consola-los nas sllas inqlliclaçõrs, e nas sllas mall'0a~ conforme a
qU<Jlic1l1cÍl:, c o caril<:lel' de cada UIII, cmprcl;i1ndo adl'crtencias, e pal'liculan's exlJol'mnlllcr qnanel.) a onr.onlre cm nll~ranle dclicto, sem qllo precooa scnl nça elo .i niz.... iier:lllldú, elepoi' rll;: daela II senlenç" o ll1arid'J prJcle llIalar ua llIulher 001 pc':oal', porqlle
cllt;io é apl;:na, o exer;utor volunl.arin da sClIlença, e pôde dar-lho a morle -o I',ir ele sua
vontade.
(Vlr:E~l'E FlI,1.1 t:1l;ç. ,Jesllilll llaliilno, (Jncstiics tIloraes, 16~:1, lit. 2" cap. iol.
r, Se 11111 hOll1l:lm IlIl1k1r Olltro, ,0111 inl.onç;lo de r.onlll1ellcr 1111\ gnlll lu olal, s e homem
pocca ]cI'ellleow, porque nlio conhl:cia fi 1;1'i1vielarle ria sua at:çlio ll,
(JolI(H; 1'13 Hlll'lUgS, ,Iesuila, I.hor.l!ogia, sculllsliou til.. I·, pag, 32':).
« Hegularmenlc plÍdc malar-se um hOll\Cltl pelo \'alur de 11111 USI:Ullu,-J\~r.OIlAI\. II
"(;;' permitddo malar o h rnelll que vos roube eis nu selo du 'a,los, UiUlh Ill'srnn que não
soja encontradu <:nl Ihgl'anlc, Não ou al'Ía lI1esmu nlTil'lnar quc pccr,a a<lul'ii' quo pretender
malar o que lhe furlar qllalquel'cou a clo v1110r de u01I'S lIr1n,
() 1 '\UIII': "'OU';A ,)
De:ejal' a IlIUl't~ do pl'ox:imo. ln pai pôde apetecer a mOI'le do mal'Ídu que mallracla sua
filha, ponlue dl.l\'~ ter mais afleição n filha do 'lu ao genr ,
~. P 'rlllllticlo ao filho dllsejar a morte de seu plli, uui 'anl III por cau a cI • h 'rança, e nã
ele mUl'le. Gl'isi' Tuoologicà, Cologue, l702,pag. 2~'l.-JoÁlt DIl GAIlUE:U', Je uilallc$jJurllJol.
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ue Li'boa, t10~ qUllPS qnasi os dons forilo de naveO"açiio.e como da terra
n~o t mos ml1is, que Lres mc~z('., é pouco o que possu Jizer a 1'0, SOl rCl'erroeiil, mai dc,s pouro e I'Plá em ]>ilrte o muito que de.. ta mi-o <lo e
pó,Je e. peral'. I'arlimo d Li 'boa os Padres ~llIlIoel ue Lima ,\Jillhr./Js
DelgarJü c eo, ao ~2 u i\"o"crnllro em uma cnral'clla, Oll bilrco de :dfilma
de spos, nla tonell;\(]as,
qual Ilrgol;ioll () Parire ~Ianocl ue Lima com
grllflue pre 11 por ocra ião ela sua ilrribada, de que já dei conta a vo,sa
rel'erenciíl. o me mo di" por noile rdeanr:lullos íI cinco nlÍOS uma portllgoeza e quatro HollillldcziI , que naquclla lIladrugaua Linuiio parLido de
J'a~'o de ,\.rco- pilra o portos de PcrnllmIJuco, em cuja consernlçiiu nilve/;tHlIIOS em põpa ClS rrimeirCl dez dias; e sendo tanLo tJYllnte, coma a Ilha
da ,\1i1ucir.1, um sahhadu a tarde avistamo tres vella , dUilS uas qllaes 50
amlsariio em pupa 100"0 sobre nós, por vir a primei ra muito oLaveoLeaua.
RecClnhccemos serem fra.O"illns, de Pechelingros muito pequenas. e sem
bequo, II que elIes rharnã/ll)illrrués, milS milito bem velejadas, armadas,
eguarnocidas de g llte.QuizDc(ls,que lhe DeliS emo muito por barlavento
porqne se vio somos na esleira dos outros oavios, sem duvida seriamos
preza sua aCJllella tardr.. Fnr~(l logo desCilrrcO'ilnuo [I artilharia, sobre os
nossos, que mal II.le respollcliãn, selldo todos muito maiores, e tlltnbr.ln
artilhados, como elles, ma li gente é a que faz a guerra. Indo assim tOUllS
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laçõr sohrr. o miÍo uso qllc 5 faz das l'iqllrzas. e de não menos prezar a felicidade de
tIIna vocação, ob pella dI' IOrlllt'II10s <lo inl'cl'llo.
1\05 pais. e ás Illilis para lIIilis facilmrnte condescenderem com o despjo de cus
filhos, ii eslc po<lerem c'llIrar na <:onlflilll"ia, indiquem ii excellencia de Sf~U in tilllto
clI/lIparadu com as OUlras urdllns, a sa:llidade, e a el'lldição dos nosso Paclrrs. sua
rernlilçiio em todo o mundo, a honra, e n aprlauso universal que reeebrlll do g-randes,
e pr.[lurnos. Façãu-I"es unia relaçiio <los principr.s, e dos /:,rau<le , qllfl com a maior
sarisl"ção \'iv(\rãu ne ta <:0111 P;III" i,I d<: Jesus. estes lllorrêriio, e ainda hojc l'iveJll,
Qw. lhes t1êlll a cunhecer qlWUW é alirada \el a Oeo~ que as pes oas moças se dp(liquclll
a cUe priuripallllcllle ua COll1pau"ia dc sc'n filho. e qllanlo é bOJll qlle um homrm
Icnha suppórladu o jUl>O du '-eultor na slIa moddade'. Quantlo e oppon"a o mOlivo
de scr~1l1 I1Il1ito 11I0ÇOS, façiio-Ihes conh~cel' Cjuanto é faei! ou ervar nos'O instituto, o
Tamburini (Thomaz) Ie.llita casui la Tlaliano, propuz ag se~lIinles questões sobre o homicidio: - UIII filbo púclc apelecer a mOlte de seu pai para gozar a herança? - ma mãi púrle
deseJar a mOl'te ele sua /ilha para não ser obrigada ii uslenta-Ia, e dota-Ia? lim Padre púdo
t,'r "esejo. de que morra n s u lli~pocoll1 a espcr.lnça de u sub ·tituir?-Elle me mo I'C. poo<1e:
-SI:l apellas desejai ele- a':onlec:il1l nlo ,ou me mo e 1'0. regozijais COOl elles, isso vos li
penllillidu scm lJ~e(:ado, porljuu \'U lião regozijaus com o lIlal de outrum, llIas sim com o
VIl:'S,) helll.-pfl:llhnrl,) ele conlis, iio p~g. 20).
Os livros cios ~guislasIl:lsllilas esl:\o eh 'ios eLe la. odiosas maximas; Pascal revelou-a nas
~Ilas atlllli r;\\,cl liarlas provincia0s, f'Jorém Ilssim <:onlo nó recllou com lerlio cliRnlede lotlus
.Isles cscriplos inraml.Js, pois qlle elllelldemus, de. viI'IUilriall1()s a nos a penna, c lbe imjJuzesselllOS a hurl'ivellal'cfa de citarmus itnlas as maximas desle genero.
nu SUICIDIO.
S o merlico mandnt· a nm Cnrluxo gravemellte doenle que coma carne. como remedio
nrces. ariu parn .e~·ilar IIm:l 11101'll1 cerla;
p l'Illitlido oheoe~eJ' :10 medico?- [\e~po>tn. A
qur.slfl" l! coulroversa,cull"laulo urna decisflo ne~lItil'a pnrec,e-nos lJIai prOI'avul; c e I".is
CUIlIUJllOl enlru o doulLu" . (U r.UJIlJ: 3JoUJ,I.IiT,COmpellcliulll para II odo 'emilluri
184;,).
n.l '·I(lLAÇ.lO - IJ l C.l. T1n.lIJli, 11.1. L ·XUlll.l ), DO AIlULTrmo.
TI·a,lll7.imos aJgul1~ caslli.las.l ;;uila ,mas foi-nos impll. >il'el o l!'ac!uzir o livro rla;\1. Ilollvicr .-\rc:eul P(' (Ie Hlrcllw; () .'fauual da cnn/is ão li Illab illllJloral lio que as obr:lsdo marqu 'Z
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na mesma volta snhrevei@ a no ite, com a qual cnnsirlt'ranuo nós qUE' não
podiamos servil' 80S ompunheil'os, nwis que de emharaço!', nem piles
nos podião dlll' muita c1erensil, segundo a pouca resolução duquella tarde,
nós a tomamos de virar 010 úutra yolta, na qual fumos toda a nuile em
uma larga; e ao amanhecer nos achamos sós. Demos graC::i1s a Nosso
Senhor, por nos livrar duquelle perigo, e lhe pedimo,; livrasse lamhem aos
compllnheiros; começando l\,go li cumprir a prome!'!'tl, que a Virgem
Senhora fizemos, de toda n (~aravel1a r ~zar () terc::o do sau Rozilrio, emquanto a viagem dul'a!so, como se fez; e aos domingo', e dias santos em
vóz alta n córos.
Na noite seguinte,que foi vespera de S.Francisco Xavier, nos visitou Dcos
com oulro trabalho, milito maior.que o passado,que foi lllllil grllnr:\e tempestade,com que COrrenH)S á diSCl'ipr;ão da fOl'tun'l tres rI ias,e trps noites. Era
o vento sul,o coração do inverno e aqnella li primeira tempestade daquelle
lInno, os mares muito grossos. a embarcuçfio muito poquena, c nós muilo
cbegados ft. .cosla de 1:'ortu o al ; porque II \'olla, que hzemos pilra escilpar
ao inimigo foi quasi no Norle, om qne desandamos "'rllnde parte do que
tínhamos caminhado, o que tudo jnnto com os muilos votos, que viamos
fazer t\ genta do mar. foi lima repre entaçiio da morle, que todo lias apa·
relhamos para ella, e o mesmo fizarão o demais, nàu ha\'endo ningu 'm,
qual não é extrcm~mcnlc p~no~o, cxc~pto a obscrvancia dos Ires mIO~. C o ql1l~ ~~ de,cobrc mais nOlavel é quc ncnhuma rcora ohrif:a, ncm Ião pouco sub pcna dc pcccauo
,·cnial.
DOS CASOS RI!SI!R\'AOOS, B nos MOT1VOS P_~RA SR DES1'YoDI1I1H CO~ll'AllurA,
Além dos casos de~ign~clos nas conslilliçÕrs. c do~ quaes ~Ó o sllprrior, 011 o conre-SOl' ordinario com sua lir 'liça. pOli 'rôí ab~oIVl:r, ltllllbl'1II o süo ii sodomia, O ocio voluPlUOSO. a fornicação, o alllllleriu, l) e:nu(lro. o laelo illlplldico de homcm, II 1I1~
Ululher: P. além disso sc all;ulO. com quall!,l!!r pl'l~leXlO elc z(~I(), Ii?f'r a\!:lIl1la cousa
séria contra a Companhia, sna h()ura. on Sllll )lI·u\·eito. pois siio mOlivos eslcs ludos
iu~tos para dcspedirem os quc ii 'sim delinquirem.
Sc al{;nm conles~ar semelllallll'S COllsa~ sacralllel1lalmelll~., não o ahsoh'üo aUles quP.
ellc tenha promellido declara-lo ao ~ll[)eriur róra tia conlbsão por si mesmo, 011 pelo
rle Sade. li:ntretanto este livro escripto em latim foi publicado em França. Facilmente .erfio
comprehelldidos os motivos que nus forç[lo a abandonar a trndllcçào ct' al~lIl11as das suas
passagens: nus pretendemo estigmatisill' dOutrinas infames, queremos arrancar a mascara
que cobre ainda os hypocrilas mudemos, porém 11[10 querenlO. o escandalo; pela leitura sómente do nosso escl'ipto, Ohomem de bem fical'li indignado. e o nohre clcro c\e França como
em t()8~, repelliril par!llonge os seus indil<nos alijados. Os assassinos da nllile de S. Bartholomell, os inqui:idores, e os .Jesuita: são mon.lros creado' pai' inla~inaçjJl's do~nles; são os alliac~os naturacs dn espirito das trovas, e da morte. A relil;ião de Chri to, () ao contrario a revelação sublime da vida e da luz.
Aquelle que desflora uma don7.ella pelo seu proprio coosentimento, não incorre em alguma
penll mais do que o fazer penitencia, pOl'que, sendoella como é. senhora da sua pessoa, púde
cooceder o. cu favor'es ii quem bom lho parecer, sem que seus pais possão impedir, senão
pela vouladl:l de que seus IlIhos nào nlT~ndiio a Deos.
(fll.lIl'Cl to XA \'lEll FRGI!1.I, Jesuila, Qucstües Praticas sobre as funcçües do confessor
pa~. ~84).

Aquelle que por l'orç-1, ameaças, frauc]e, on importunidade de seus rOi;\l_s, sr~dl1~ um~ dOU:
zella,Scl1llltr: prom tter casamento é obl'\~aclo a Il1r\tllllnlsa-la, e a seus pal~.pelo pi eJul1.0 ll'd"
eau~uu, dntando-a, 011 despusando-a e ui,n pll~lcr tndemulsa-Ia PUI' outro modo. Se cOllllll 9
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que se IlIio ron fl~5sllsse, ou gerlllll1en le, ou corno qne a (azia para ir loso
dltr COlltil ii Deos, Colhidu este fru(;to da tempestade, quiz Deos, que abu-~
nallçasse o tempo, CUlll flue tivemlls lugar de /lOS pôr'-LIIUS na altura das'
Cilnarias, aonde nos sobrevieniu tão grandes call1lilrias, que mn oito dias
nilo pudemos sahir de entre nllas, pOI mais que para isso nos u[JroveiLámos
até dos renws, enlntllrlo por Ilns canlles, c sahindo por olltrOs Rodeamos
todil a Gomeir" e Ilha da PiJlrna, VilllllS de lIIuito pertu Te['~a côrte, e todas
llC/uclllls praias, e nwres salllificados com o sallgue dos 1I0SSoS marlyres do.
llrasil, CUIU cujas memllrias muitll nos conslJlúulos, e pusto qUl~ o tUgiU' de
entre esllls ilhaR é tào infestado de todo o geuero de corsilrio,;. e os mesmus
moradures dils Callarias u puJeriii l ) ser nossos, puis vínhamos em caravella,
que era sol.Jsl·ripto de sermus Purluguezes, comludo, em todos aquelles
dias niío villlos vella, Tlem cousa, que nos (lésstl (;(lidadu.
Na molestia tias calmas, e II\) aperto dos agilZillhudo não filUO, porque;'
qlleOl vêm para o Maranhãu utiu padece, mas bem poJéra dizer ii Vossa
Reverellcia, qlle poucas vezes tem acontecidu ,ahirem dFl Portugal religiosos da Compallllia tão ma.l llgazalhados, corno estes Padres vierãlJ, por ser
a endJarl'a('tio tiiu limitada, e os passageiros muitus, e elllre elles um sinllicilnte, um I'igario geral do Estadll, c outraS llJuitas ptlSSOilS de respeito.'
Vinhào outros religiusos na caravella. mas as cousas espirituaes correrão
Sr.1I

l:Ollrl~ssor

COIIIO part!CI:I' 1/1I"hor, e haveI/rio idéa certa de Ol:cullal' o ('rime,

de\'o~

~l:r ,;lIui<lo com a l:flIHt!uíenLe l)l:uilcuda, nll despedi-lo o mais (il:prrs,a possivel.

ElIlrelaUIO o cUIlt'essor se acautele bellJ, de dizer ao p,mitcnte (jlle elle estÍl em risco
de O d"iwrelll fóra.
Se algulIl de nossos confe~sores ouvir de alguma pessoa <'stranha, que ella tenha
commellido algum acto criminoso com al~1I1D da G'"llpallhia. lIãu 11 absolva lllllt's qllt~
lhe declare fóra da confissão, o uom" deste CUIll </llelll dia pt'ccou. Se ~J111 o cOllfesSill'
1l~0 a ahsolrilO sem qlle se obrigue com jUl'ilulenlO a que jiÍmais o dírá a alguem selll o.
cVllsenlilllcnlll da Companhia.
SI' dOlls dlls nossos pt!l:rlll'llo cal'DahneUlr, II priml~iro 11m: 1/ tledarars('riÍ conservallo
na COlllpallhia, cu oulro lugo flespctliLlo. l'urém illJlll'lIc '1'10: licar,llt,vc (1t!lJuis s(~r lão
ex.lremumente mOl'lillcilúo, e tão rnallrilclaúu qllt! por aillicção, e ílllpacicncia ellc de
lIIolivo para o .1eilarcm fÓI'il, o que illllllediatamelllc se do:v' aproveitar.
,
St!ndo lIil igreja, 11m corpo 11001'<', e ex.ceil<'ule a Compauhia, ella podel'ií rle si
mesma apilrtar aqllelles que se mostrarem st:r menos idOlll'ns na execuçãn du nnsso'
Instituto, posto que bem siltislizrssem no principio; e f,\l:i1rnenle se enconlrará mulivu
o seu crime ficar ab olutamentc secrelo é mais provllvel que no fôro interno o seductor não:
seja obrigado a alguma reparação,
(O I'.WIlE MÜULL.ET, Jesuíla.)
no .\OUI,'I'F.I\IO.
Aquelle que mantém relações cl'Íminosas com umil mulhel' casada, não porque clla eja'
casada, nlllS pflnjue ti b'lIa; fazeo<;lo assiUI abstra~àu <;Ia eirculllsl.llncia d1) I~staflo, eslas relações segundo muilOs autores nào constituem lJeccado de lHJ.ulterio mas de simples inllJureza.·
CUllIlJendium <;lo Padn: MOULb[,;T.
DA LUXUIIIA.

ESlevão Uauny, .Jesuita Fnmcez, diz o seg-uiul,e na sua obm intitulada (I De la sommé des .
l~e"'liJs, IGi>3, flag. 77 ): E' permittido 11 lodos os inriividuns v ellll'al'lIm nus /u){aresde dU\'l1SsldM pal'a CllllVel'ttll'em l1S mulheres pel'dirias. aiuda que se.i<l PI'(Ivu\'1'1 qUIl po q1l01ll, j.uJguoCt()
)J~h) que em outras oec,biüe' tellha acuutecido 1J0r SIl deixarell1 :l rl'iis1<1 o" pelus "ifal:U , e pela
VI la dessas luulhel'cs. Elle distingue os peccudus de !Iu.lIda da rúrlllil segl.IÍnle: Eslupl'u, diz
a~
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todas por nossa C.(lnta, Nós cantámos sempre li ladainha da tarde, Eu pré.
guei os domingos UO IldvClItO, e touas as festas pl'inoi(lllC : o Padre MIHloel
de Lima fez as doutrinas todos os dias, que o tempo, e seus achaques dllvão lugar, e teve por sua conla o rancho da proa, fazendo pratieas familiare ; e repetindu livros espiritulles, e nesta mesma conformidade, cm
sendo noite o Padre Manoel de Sousa, e o Püdre Matheus Deletado, um e
ia para o hatel, outro para a popa. que erão os dous lugare da conversação
da gente do mar, com que toda vinha a ser de cousas de Deo , e se eviláriio
por este moela muilas praticas, que entre e5tll genttl co tuma haver, tle que
))e05 senfio serve, e outros graves inconvenientes, que dellns se seguem,
Por dia de Nossa Senhora da Conceição se tornou a onfessar a gente da
caravella,e outras o filerão.Doentes não houverào muito ,ma' a todus acudimos com tudo lIquil1o, que traziamOi de regulo, sendo sempre as porções
tio doenles as primeiras, que se reparLião na liaS, a meZll. Deu-nos o
»adre procurador para que nos servisse no mar um fm!io,quc tinha vin lo
do Brasil com os Padres, ao qual servimo muito mais, qne elle a nós,
porqne adoeceu duas vezes, e uma tão gravemente, que esteve á ml)rte,
Demos-lhe uma cama das nossas, e sendo 11 doença, das qne costumiio
causar mollezl\, e maior 1ISCO, nós fomos sempre os seus enfermeiros, no
que muito edificou toda li caravella li caridade do Padre Matheus Delgado,
maltraclando·os continuament!', e que tudo se pratique contra sna inclinação, sllh·
mellendo-os a severos SUpl!riores, dl1vem desvia-los elos etituuos, e uati funcçüc~ a,
mais distinclas, elc, , até que elles cheguem a Illnrmurar.
De nenhum modo se devem COlltiervar aqnelles qlle abr.l'tamente !II' It!vantão contra
o. !luperlores, 011 qlle 1'11I publico, ou f!1II segredo til' qll 'ixárno a seus irmãos, e pl'illcipalmente a estranhos; nem aquelles que ('nU'e os nos!los, ou cntre os \l.~trallhos
censurllo o proceder da Companhia, no que respeita;\ acqnlsiçãlJ, ou ii adlllini~trillt'io
uos bens temporaes, 011 slIas outras maneiras de obrar; por exemplo, traClar COlO
desprl'zo, ou opprimir aquelles que lhe não querem uem, ou flue ella 1l0Z rÕl'a, etc"
e meslllo aquelles que na conversaçno tolerão, ou defendem os Venezianos. os Franr.ezes, 011 outros que lenhllll expulsado a Companhia, ou lhe lizerão supporlar grilRues
prejuizos,
Antes que se lance róra qualqllel', deve ser aCl'rrimamenlp. maltl'actado,desviando-os
dos ministerlos ii que está habituado, e destina-lo a dill'ercntes cousas; posto que bem
i1S r.xecute deve sei' cen~urado, e com este pl'etexto applica-Io ainda a uutl'a coasa
muis. POI' uma leve falta que elle commella, lhe impoullão sc~el'OS casti~os, que cm
elle, é quando o acto se pralica com ullla vir:;em conh'a sua vonlade e por força; quando ella
se pre ta ~spontanea, e voluntariamente 'nlão nào ô e tupro mas sim fornicação; ne te caso
lião ~ necessal'io em consciencia dota-Ia, c aiuda meuos recebe-Ia por C posa, porque não so
lhe fez alguma in!uria,
4( Se uui domestico para viv'I',carecel' ele servil' um amo luxurioso, a nece sidade pel'milleIhll fazer as cousas mais ~ravesi assim pude conduzir-lhe, e procurar-lhe <:oncubillas,e levalu aos mãos luonres; e se seu amo prct ndel' csoalar uma jau lia piu'a fins lux.uriosos pMe
suster-lhe o pÓ: levar-lhe uma escada, porque são acções por si indil1'erentes (quia sllnt aeliones de se iOllilTel'llntcsj l),
(CASTI\O, Jesuita Portul);uez, Das virtudes e cios vicios, 1(J31 pago IS),
Coroeille de la Pierre, Jesuita,uo seu commentarios sobre o pl'ophela naniel impre,.o em
Pari (Jm IG~2 exprime-se assil"): Suzana diz, em Hanl 'I: Se me enlrel!:o aos fi ejos impudicos
desles velhos e..tou perdid~. \'i(Jsta eulli ãn como ella temia pOl' UIU laell) a inl'amia, e porUlIll'O
a morle podia dizer: Não eonseutirei na lu:<{fio vef~onhnsa, POI':1Il som'u-a e ~lIafdal'l)i séllre,ln
llara cou;erval' a vida, e a 110nra, As jovens sum (Jxperien 'ia (l'llsàu quo para serem ca~18;
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como tambem no que exercitou comnosco, assislindo scmpre em cima do
fogl10, e acudindo li tudo, t) II todos com grande flromptitl;io, trahalho. e
r1espre () de si mn mo e verdadeiramente, que foi particular Providencia
de Deos manJar-uo-lo nesta occasião, porque sem esle soccorro passariamos muito mal,
Como a vi'1gcm se ia fazcndo tiio lar"a, e niio abiamos, que vento nos
renderia ao diante, re otvcrão os do "ovorno da caravella, que era necessilrio tomar a Cabo Verde. como se fez. Chegámos á villa da Pruia aos 20
de Dezembro, aonde havill duas horils, que lambem tinhiio dado fundo
tres núos da Companuia, qne nllnca mais tinhamos visto, das quaes soubemos, que a portu"ueZll as deixára I1aqlJelJa me ma noite, entendendo
sem duvida, flue as outrllS por serem Hollllndezas lhes guurclDrião os Pechetingues mais resp ito, mas nào foi assim, porque abordando uma a
renderiío, e querendo fazer o mesmo 1\ oulra. forão resistidos com tunto
damno seu, que II deixlmio, e a demai. o dia seguinte, que era o de S.
Tbomé fomos dllr funuo no porlo ua idade, a hora que já não era de
mi a. Mandou-nos logo visitar o guvernador, pelo sargento-mór da praçil,
ofrerecendo-nos a sua casa com primei ro e segundo recado. Tinhamos já
fl'solvido enlre nús, por evitar toda occasiiio de doença,que emquantu alli
estive emos nüo tomassemos oulro lugar mais, que a caravella, salvo se
puhlico o confunclão alé impacil'lIla-lo ; e finalmenle que o expulsem como pernicioso
aos olllros; e paru is lO se e~collJa II 111 a occasião qu'~ e\le não suspríle.
Sl~ algulll dos IIOSSOS tiv/'I' ccrla esperança de alcançar UI1l bispado, ou alguma oulra
dignidade ecclesiuslica, não o ohriguclIl a fazer algllm "010 mais, além dos uSllaes "0los da COlJlpanbia. desla nHlnl'il'ól fl\le consel"\'ariÍ scmpre Oplilllos s 'nlimcnlos pelo
Instituto ela COlllpanlt:iI, ela qual diriÍ conSlilllll'nWule muito bem, e nunca lerá confesSOl' que não seja della lIIe~lIIa, e cousa alglll1la d' conseqllencia ha de pl'óllicar S\'II\
consultar ii opiui:lo da COll1panhia. O que, em razão cle não ser obsel"\'aeto pelo cardeat
dr Toledo, a Compauhia alcançoll eta santa, ; que nenhum rapaz c.!.'scclIllcnlc etc
Jud~os. ou de llahomclanos sl'l'ia nella admillido, o qual não qui7.cs'e fazer seull'llJanl8
"010, e posto que digno fosse, seria posto fóra como IIIll "iolenlo inimigo da
Coolpanhia.
DE QUE MA EIRA s};

DEVD~I

CONDUZIR PARA CO:.L tiS RELIGIOS.\S, E DEVOTAS.

Acanlelem-se mui lo os cnnfessores, (: os prégadorcs dr. escandalizar as religiosas, ou
de lhe dilr algulll moli \'0 de lenlarem conlra sua vocação; llIas pelo conlrario, lemlo
precisiin pedir snr.rorro, e reEi lir com Ioda as slIas ftlrças ao sedllclnr. O con entimenlo, e
a r.oap 'raçiio é que faz pecuar. uzana poderia pl'l'Il1illir aos ,'elho' excrcerem nella a sua
1Ul.llria, sem (l"e toma e interiormente parte. E' certo que não teria pt'ccadu.
fI loricus rom habens Cllm fUlmina, in vaso prrepo leI'O non incurrit pecna! bulire Pii V >I.
e não fizer frequenle uso desle pCGcado.
(ESCOOAII, E MJ\~DO)iÇA. na implldicicia lil. to, na~. (43).
« Clel'icus vilium bestialilatis perpe!rans non incurrit bullal pcena, ». Com tanlo quo nllo
COlllmella este pe,)cado por hahitn.
(ESCOOAII, idem, idem IiI. I v, pa~, 't31,
« Clericus sedomitic6 pa!iens nou incidi! in pmnas bulire ). Se (I não fizer senão duas, ou
Ires v~zes.
tE 'CflLAR, idem, idem lil. to, pll". 1.14).
Escobar pensa no lotom.da ua obra sobre a impudicici'I qu um religioso rle pindo o seu
habito não IIlCOITe na excomll1unhiiu quando me mo o faça pOl' motivo veq;onhoso, eomo por
exemplo, para peccar conlra a ca 'lidarle, para roubar alguma cousa, ou para entrar sem er
conheciúo em algum lugar de deva sidü .
'
Pascal zOlllbIJU particulal'lDeute de Escobar, porque o que caraclerisa esle celebre Jcsu~a IS

300 al~nm sP,rYiço de Doos nns ohriga se 1\ p,star em terra. r.om este prcsupos\o
sahi li dur as gra~1l5 ao governauor ,e escusar-nus da hospedagem, e vindo
nos recolhendo pa ra II caravella, nos filerão li mesma (orçil os prebendac105 daqlJe\la Sé. e particularmente o thesonreiro mór Diooo Furtado de
l\fcndol1(:a, allegando-nos ter Vossa Reveroncill sido seu hospede todo o
tempo, que alli sedete\'e a frota. Tamhem me pedirão quilesse prégar 011trl) dia,que erll a qUllrtA dominga do IIdvento,B isto sóacf;eitei. Pela manhã
despmbarciÍmos todos para dizer missa, e para qlle o serrn;io pudesse ser
ele algum frllcto. tomei o thêma LI S. João Uilplistll, e préollei o bAptismo da
penitencia. ObriftlÍrão-nos os ollvintes á que lIào tOfllasse mos pará o mar,
havendo naqudla tarde.ena seguinte,doutrina, a que nos acompanbavão
com grilnfle amor, e devoção, e f;om orande magoa nossa os antigos e tu'
tilintes, e com elles seus pais, e toda a cidade. EmEm foi tlinto o que Deos
rnoveu nos corações de todos, que em quatro dills. que alli estivemos de
dia e de noite,niio fizemos outra cousa, qoe ouvir conli sões, e quasi todlls
ellas geraes.já repartidas pelas igrejas.já na casa onde estavamos, que era
a do thesoureiro-mór, já na cadêa, e em casas particularp.s ue doent's, e
outra gente empeditla, sem ficar pessoll de conta em toda a cidade, quese
não Ilproveilas e naquella occasiiio, dizendo todos, que não fõra a nossa
ida Illli 1lr.IlS0, senão para salvação e remedio de muitas alma. Não noS

.'llrs arlQllirido o a(frelo rios slIperiljrrs. devem pM todos os moc\os alc',nçar ao menos
para si
1I0brrs,
amigo',
rir lIIalleira que pcla fandlíaridad,' COlll us prilldpacs mosteiros, poderá a Companhia
"Ir,allc;ar Il cunll"cilllf'UIO. I' a alllizade ,ilt qU<lSI I"cli! a cidade.
ne\'e-sl~ COlJ)llldn prollihir as lIossas (JC'VOliIS o fr"ql\l'I!l'lrem mosteiros de mulheres,
com rrCI'io t1~ qUI: 11I1's a::rarl~ lIlais u mo'lo II" riria pralÍl:allo por ellas, e para <I"e a
Companllia uãu /iqllcl frnslrarla ua l'spcraJll:a t11~ (1)\1'1' lodos os uens que cllas possuem,
llltlll7:ã"-as a fazer ,'oto dr caslidade, e d,: oue(IiI'lIcia nas milOi> de s us confessores, e
lhl:s illdiquelll Sl:r r.str. modo de vida anillo~1l ao, costumes da prillliliva igreja. pois
que esla illumilla a babilação, c não está I:scllndi,la debaixo,do meio alqlleire sem qne
i" almas se edifiquem; além de qlle I;om II exc'lJ)lllu das viuvas do evangl'lho, ellas obrão
111'111, l:lInfllrme Jesus Christo. qnando fa7."1II hl~m ri sua Companhia. Finalmente exponha-se-Ihes ludo quanto se lhes p6dr !li?,.'r em c1ctriml~nlo lia vida claustral; e ll\l's
':onliar;iii estas inslrucções com o sello úo sl:grcúo, receiando que ellas cheguem <lOS
lJllvidlJS dos religiosos.

õl~ cllllfi-sões extraordillaria'. e a~ I'nlrl'II~III1i1n, sr I'Sp,'rãll iUlmedialilllll'lIte
itl~lIll1a r<'compensa. (Jorqu,~ as abIJUtI,'s~as, priucipalllll'nle as ricas, e as
]'odem coacljll~'ar milito a Com!)anhia, pI,r si mesmas. e por seus parcntes, c

que todas as suas questões são apresentadas eom dlla~ faces. Escobar usa continuamente da
~uplicidade, e do fJrobabili~mo. « ma m:\ di posição como a de 01har' para as mulherc e01l 1
Jd~as de luxuria (diz Escobar) é incomp-ativel com o preceito deouvir mis a '/ EII!} respollde
a IStO: Basta ouvir missa mesmo nessas disposições para satisfazer ao preceito, com tanto que
ell" se não manifestem exteriormente ».
Um homem, e uma mulher que se despem até ficarem nús para se abl'açarem, fazem uma
acção indilferente. e não um verdadeiro peccado.
(VICENTE fJLUUCrOs, Jesuita lt.,Ii'.lno. Que tões moraes 1633, til. 11, pag, 316,- .
IllST01l1A EDIFICANTE, F. CURIOSA

,

Em 1718, João Baptista Gerard, Jesuita franccz, foi nomeado reitOr do seminario real de
marinba em TOlllon.Entrava no numero das sllas coufes ada uma chamada Catharina Cadll'rc.
de idade de rle7.oito annos, e ele uma bell za rala, o Padre Genlrel em breve operoll -ol,llli
clla uma mudança sobre-natural.que alterou a sua saudei visitava-a tod~sos dias, e Calharu\i1
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POrli:1 deixar ,l~ eonslar ser assim, pellls confissões de grandissima imporque [azlamos reconhecendo então, e allribllindo a Providencia partlCIIlar de Beos as tempeslades inimigas, cAlmarias, e todos os outros
desvins, flue nos fizerão tão dilatada a viagem, e nos obrigarão a ir tomllr
aquella sGala, Os que mai' que todus DOS edificárão, forão os Rev. capitulAres dil4uella Sé, que são tão autorisados, e tão ricos como Vossa Reverencia abl', os qUlles todos se confessarão comnosco de toda a vida, Além
deste. frur-los espiriluaes, que se colberão em secreto, houve muitas demonstrações publiras, como de amizades, restituições, e votos, flue logo nAS
igrejas, nos Adros, e pelas ruas publicas se faziiio, com grande edificA~ão,
e demonstraçiio dos etreitos da Divina gra~n. Mil r1iligencias fizerão os da
terra, para queao menos nos delivessemos mais alguns dias.
Foi o ultimo li primeira oitava do atal, com que tornei a prégar, exhortando II touos a persevrmlLlça na graça recebida, e principalmenle ao\;
capitulares, a qnem dirigi grande pArte do sermão, receitei, e encllreci
quanto pnrle a O'ranàe obriga\ào em que cstavào de acudir ao remedio de
tanlas almas, das quacs elle,; sede vacante enio paslores, e que em falta
tle 011 tro sarerrlotes idonaos, pois os não havia, devião elles mosmos
visitar n christãos das ilbas, e da terra firme sujeitos áqup.lle bispado,
que loelos estão em extrema necessidade espiritual: e que se para isso delt~neIA,

DA MANEIRA DE HZER PROFISSÃO Enl DESPREZAR AS RIQUEZAS.

Tpml'nrlo lJnl' os secnlares nos alll'ibnào dl'ma iada ambição pelas riqnl'zas,~prft ntH
rpr.nsar al~nlllas Vl'll'S as I'smolas menos importantes. que se olJ"erecPIfl por s niços
pralil'ado, pcla unssa COlllpanhm, pOslO qne se devão aceitar as lIIais limitadas s~ndo
lladas por p,'ssoas que no~ são inclinadas, com receio de que nos acu 'eID de al'areZiI,
I'ccehendo nnicamcnl.l' as considcl'a"eis,
n '1'1'- e rpcnsar s"pnltnra em nossas i~re.ias ás ppssoas obscnras, pMto qne Icnh50
sido Illuilu itlreiçoa'.Ias á Companhia, telllendo não pare~a que procuramos as rilplt'zas
Ilda 1II1111irlóio li' mortos, e se não apen:ehão da vantagt'm qne com isto adquirimos.
, o'ri! uprcs,;ario portarem-se IlIni resoltltamente a respeito das ,'i uvas, e das Olllrall
ppssllas qnp liverem dado seus bens óÍ Companhia, e cada ve7. com mais 1'1"01', S '11110
em tudo i}: iii. I <:om os outros.lemendo qnl'pareça que uós favorecemos nns,mais do que
olllro.s • em considl'ração dos t!pus lemporacs. Deve-se lillllbl'rn observar ii m 'SOla fur11I"lidadll a respt'ilO daqn,·ltes que residem ua Companhia, depois que lhe leuhão doado
Il "ntl"t~!>,1I10 ~Cll' bens; e se fór pred o serem despedidos da Companllia, °e pralil1l1~;
sorprendull-O lTluit~s vezes em ulTla posição inrlecente: um dia em nome da ju tiça Divil1~ fer.
CCIII llue ella se d ' pi 'se alé lica.r em camisa depois do que a abraçou .... prollletlelldo-Ihe (;011dllZI- a Ú suprmlla perfeição, Como lemesse as consequencias do seu amor faZia-lhe lunwrde
ve" cll11l1lando IIllla bebUl'Hgelll ljlle lhe occasionava j!randes perdasde sangue. Conduzlll-a
dupois pi"'" li Clll1V.'uto de Qlliollles a uma lel!;ua de Toulun, onde Linha alcançado IiCl!Ilça de
e~lar C;OIll 'lia. um te lemllnh:ls: enlretanlo eslas relaç' es principiarão 11 surelll esyandalusas.
O Padre Gurard fez ulIla viagem, e o presidenle de llrest mandou eucerrar Cadlc':c 110 COI1vtJnlo das UI' 'elinas; en~o ella pedio um coMes 01' para revelar tudo 11 que se pdSS'll'iI .com 11
'ell allUl!o director. O Padre Gel"al'd accuslJu Cadiére de eslar prOl' ',;sa e ex:clt~l~ ii I ehglO~as
cl!~lra ella, a que"Wo foi alft~cla a~ parlam~nlo, e el\uio- e umaordem cte 1Jl"l ao contra Cadi 're, e conto'a o clll'mehta que a rlll"lgla onlao. OJe"Ultl1 Gerard fico~ livre. , .
'
Os drbale IJrOvúrão que G 'rard conunellera os crin1l's d lIrtlle~!lo, qlllell!'mn, lncp.sl·o
e pirilonl, aborto, P. sllborllo de leSlelllunha , A f t <le Selembl'o de Inll n procul'ilrlor-~crdl
lJedio que Carl iéru fusse cOlldernnacla a fazer confissão publica ii porla C!il ign'.Il1 dlJ S. Salvar.ll,r
e depOIS a s 'I' eSlrangulada. A senlença por(,m defel'lD deslas conclusues; a Joreu Calhanna
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:IlIssem [IS c[ldr.iras, c CI)ros da slla Sé: !ouvuriüo muito m[lis [I Deos,e J1w
fariftll mllilo mais aarauavel ser\'ir~o. aquellu mesma tarde nós parlimos.
deixando a lodos os da lerra mui senLiulls. e apartunrlo-no nós lão obrigadus dclles, como elles euificildos dos Padres. qlle alJi e °liver50, os quaes
com sell exemplo e religio"a vida nos grangeilrilo para lodos os da CUOIPíIpanhiil es!n grande benevúlcn ia e amor. De ejou o cabido, e a eidade.
qllC tl,ls ql1alro ficassenlOs com ellu ao mellos t1ous. c c la pelição. nos
"ienio [[lzer em nome do °lero, ou vigario geral, e em nome un iUllde os
juizes, e verc:ldores cm fórma ue 'amara, ('l esles nos of\"erecêrão uma peli~iio por escriplo com um r ,jalorio lào largo dil grande neces idilde d6
duutrina, tjue dl~nlro e róra daljuellu ilhas se pauecia das [lImas, que por
falIa de quem 11Ies administra se ClS Sacrnmento ,se slaviiú perdelldo do
amor,qnu sPITIpre liveriio aos da CompaniJin, da pontualit.lade com que lhe
con ervilvão 11 casa e fazenda, que elles deixarão dil pronJptidão om que
eslélviio de lhe edificar a igrejíl, o os ílssi~tir com todo o necessario, das
illSltln °ias. que lem feilo, pllr:J que !lIC sejão reslituiuos, em quererem
lIlll) 'U adminir outros religiosos, que de outras religiõe selhes olTerecem,
e tuuo toru palllvras de lanto sentimento, de tanto re peito, e de tanlo
all'el:to a Companhia, que ornrmo a 'assa Heveren oia, lizemos muito em
nos ntio deixar vencer ue ficar alE., ou todos, ou algum ue nós, e senão se
porélll i~lo.com toda a cfipecic de disl:rição,afim de qne el\l's c('dão ao mrnOfi lima parle
á C<lIl1paoilia,do que lbe haloião dado,ou a deixem como legado 110 lCSlalllelllO quando
fallect\rel1l.
DOS

~IEtOS

A EJfl'REGAn PARA AIlIA NT.\ R A COJIPANUlA.

Em primeiro IUl\"ar, qne IOrlo~ procurCIlI, (linda cm consas de pouca consequencia,
moslrar que são ela mesma opinião ou ao IlIrnos (lue II diJ.:ão externamente porque des11: mOltu. lJlIalqul'r desorclp.tIl que possa haver nos negocios do mundo, a Companbia
nel;lo~~sariamentc ha <te anglU,'nlar e consolidar-se.
Esforcem todos cm resplandecer pelo seu saber, .. por seu bom rxemplo, (lfim de
que <lxced.io lodos os OUlrns religiusos, e partil:nlarmeulr. os parochos, elco ; c final meule deseje o 10,i1l{O 'Iue os no~sos Indo execUIr.m. Que até eDl publico se diga, não se
prrcisar que os parllchos sejão instruidos, com tau II' que cnmprão com suas obrigaçõe~.
Jlllrq UI: ellcs podem aconsclhíU'-sc COIl.1 a Companhia, a qual por este /II0livo, muito se
lhe recoullnl"nda applicar-se aos e,tllclos.
J)cve-~e pioovar bem aos reis e aos Jlrincipcs l:sta doutrina, de que a fé catholica não
ft)i entregue a sua mm, e o Padre Gernrd absolvido; o qual sendo roconheeido pela populaça
foi "f.HII)ado, c eob 'rtu de inojllria ; apczar di 50 morreu em paz,de uma idade mui ,\\'auçada.
« UllHllllcrctriz pMe le~illmalllenle le,oar dinheiru pelo scu serviço, eomlalllo que o prr~~:o
não seja nlllitu altoo No me 1110 eaao eslú qualquer mulher, ou proslituita que C mo tal não
sC'Ja conhecida, porém uma mulher ea aela não tem tanto direilu de le",1I' dinheiro, porque os
lucros da prostituição nào estão eslipulados no conlJ-acto de r:asamelllollo
(01. GllllnO:oi"Iesuila Esel)ssez, Til\! )Io::;ia moral universal, tit, '2" livo 5°).
« Se um clerigo postl' que conhec()dor do peri~() que COITe, entrar em cu~a de uma mulher
nl
C,il qu 'm tenha reJarDes amorosas,e fOr surprenclicln em adllllei)O pelo marldu,e malar o m~
nd(l pJradl:fl!nder a sua vid,t, ou seus membros, este eJerigu uã\) esLâ irregular, e póde coolluuar ,IS 'uas fuuCÇUéS écclesiustir:nsll.
(IIE:oilllOlill, Jesuita Portu:;uez, Thcologin moraJ, Veneza IGOO).
« As lI1ulhere onão pel:ciio lU rttllmente, quando usão ele enreites supernuo~, quando tr~jã()
"e lili,): I:i.) tcnues [Iue llles dcix.üo ver o seiO, se eSi n fuI' :I moda UI) paiz, e não COIU ma
jlltelJ~oãu II.
lSI~Oi\, DE Lcssü,Jesulla).
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nos pozera diante virmos rlrterminados a esta mlssaO, e n~o hn\'er nolla
qllelll a lives e a seu carno, e prrtenrel'mos á proviu ,ia UO Brasil, E' nào
a ele p~,t ugal, a quem pertence CiI bo 'enle, e em fi m ser esta a nossa vocac:ào, em uuvida fôru aquelle o termo da viagem. Estes me mo dcst'jos,
e estas mesmas difficuldudes lhes propuzcmos,'e esta foi a resposta, com
que o deixámos ue alguma maueira satisfeitos, obri~anrlo-lIos a er solicilnl10res com 'lia Milgeslade, e com os superiores da Compallhia, rara
que muilo brevemente ~e lhes mande o soccorro de religio os, que pedem,
c sobre este particular escreYi uma carla encarecida, que ficou no trlesmo
Cabo Verde, para ir em companhia da nova illstancia, que qllcrpm faz· .. a
el-rei sobre este t~o justirtcado requerimento. Nesta occasião torno a representar a Sua Jacrestacle, e escrevo tambem ao Padrc provillciol, para
que acuda a este extremo desamparo, e Dão se dilate uma ttio grande
gloria de Oeos, c da Companhia, como da missão de totlas aquellas ilhas,
e terra firme. e póde esperar.
Emflm pllrtimos como di,tin. na tarde de 26 de Dezembro na noc:sa
caravella de Simiio Ferreira de Alfama, o qual nomeio aqui, por ulTla
~randc fineza, que fez por nós nessa occasião, de que não tivemos noticia
senão depois de e larmos 110 mar. Foi o caso, que pessoas principlles de
Cabo Verde o chamurão, e lhe olferecôrüo, que logo ll1e COlllariiio em pu-

._----------------------------póclc subsistir no estado presente sem politica; porém ni~lo é preciso empl'Pgar muita
discrição. Por Cslc modo os nossos scrão agradal'eis aos gralldcs c os adlllitlirão nos
conselhos os mais inlilllOs.
Podem cOllservar sua bcncI'olcncia transcrcvendo de qualquer parte noticias escolhidas, e as mais cenas.
Não será pouco valllajoso mandarem·sc. secrl'lamrnte e com pl'uc\cnchl divisões enlre
os gl'alldcs, e entrc os prillcip"s, até mesmo deslruiudn Illllluallll'ut' seu pllder. Ilavo'lldo porém algllma apparcllcia de que piles se reconcilião a Companhia logo procurará
concilia-los com receio de ser accu~ada em demasia.
lJevc-s(~ <:lln todos os modos pcrsuadir, principalll1enta ao vulgo. e aos grilnclcs, que
a Companhia não Coi f'slabele.:ida sem uma parliculilr PrOl'ilh'ncia lJidlla. conforlllc as
pl'oCt'cias dll Abbade Joaquim, para cxaltar a i~reia hUlUilbada pelos herl'jl·s.
LOirO <[ue se tcnha a1callç:,uo o Cat'or dos grantles e dos lJispos, seriÍ preciso lanr,ar
mão dos curatos e dos cal](Juicatos. para mais exaclaml'nle sc l'loformar o clero, o <[ual
uUlr'lIra vivia com seus lJi pos (lf~haixo de uum ccrla legra, e dirigia-s~ ~ perCcição.
)."inallllenle será Ileces ado aspirar ás abbadias e ás prelazias logo quc aconteça vagarcm,
Para memoria citamos apenas o titulo ela obra do r,elebre Sanchez,-O lrac:tado rio casamento
esl.'\ cheio de discus ões lubricas. Se fnssemos Je uitas ousariam os fazer delle al~ulOas cltaQiie , porém nós não escrevemOs somcute para OS emiuarios, esle livro pôde cahir nas mflUs
de t.odo o mu ndo, e não qucremos ser accu ados de immoralidade.
cc Uma mulher porquanto póde vender o prazer que deseja? R. E' preciso par:! calculm'
exactamente allellder ti nobreza, belleza, e bone tidade da mulher.... 'ma n~ul~er hOll,da
vale muito mai do que aq~ella que abc'e a sua porta ao primcinJ(!ue che~lI ..plsll~l~uamn.s...
ou se t.racta de uma prostituta ou de uma mulher honesta· uma prostituta nuo pode pedll' a
um,mai- do que recebeu do outro de\'e tPr um preço ajustado, PortlJl uma mulher Iione ·ta
pMe exigir o que lhe pareccr, po'rque as cousas desla natureza não tem pre\o commlllll. e
e tabelecido, a pes,oa que vcnde é enhol'a da sua fazenfla. ma donzell~, e uma mulhcl'
hOllest.a podem vender a ua honra eglllldo a e lima em que a (Í"erem ».
(TAlllllilllli'i, Jesuita, da Conlissüu, iiI'. 8", h.5'.
,
cc Jacque Tirio, Jesuita, su.lenla como GOl'ueille, qu j:i cilamo ,quea, a,la Suzalla urna
entregar a sua pessoa aos velhos•.~ nào C()(IJlCr~r, e cOllsclllir nada a ol)l'lgaY~, diZ I:lJc, para
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tacas muilo mais do que poJeria interessar cm lorla li viagem, se naqllt'lIa
ultima noite se lhes e li vellil. fingindu, que lhe llrrebenlára a amarra, e
nos Jeilasse cm terra, e senuo assim que louos os passilgeiro, , e g 'nle cio
mar dormião abordo,e estava 11 brisa lão rija.que eOlu efTI~illJ lhe url'llbclIlOll
uma amarra, foi O mestre tão llOuruJo,quc antepU7. ii ré,~' respeito,que 110:.
quiz guarddr a todo aquellr, intere se, que uns e uulros lhe promelleriiu
de contado, e lhe orrerecerão com granJeza. Com os rneSlllOS exercicios,
com que arribamos a Cabo Verde, fomos Jepois contillltando na viagem
nté ao Maranhão, passando as calmils da linua brevE:mcnte, até que tivemos a primeira vista da costa do Brllsi'l, que foi a terra dos baixos J ' S.
lloque, sobre a ponta dos quaes nos achámos umsahba(lo ii Ineia lIoittl,com
trinta braças de fundo.Ha dalliao Mariluhiiu mais de trezenlilS leguas,e todfls
as andámos com pouco panoo em tr!'lS dias, lanta é 11 correnle das lIgU:.ls.
A noite de terça paru a quarta,e da quurta para a quinta, IJassállH s sobre
ferro; porque se niio pôde rudear a ilha, !lem acommelter a barra snniio
üe dia. por serem muitos os baixos, e toJos a\la<Tados. Nil tarde de quintafeira t 6 de Janeiro, vespera de Sunto ÁlJtiio pai JH todos tiS lIIi::i::iiollarios
das nossas conquistas, entriÍmos linalmenle para dentro: e 1Iffil'lllfl a Vussa
Reverencia, que quando IIlO "ia chegar a salvamento 110 ~Jill'ilnhào, oril
com grandissimo sobre 'alto; porque depois que vi, que Deos 1I0S uividira
.que não ser(l dimcllltoso consej:uir, consitl,'rantlo-sr. n maelrnçaria, e a ('slupidllZ dos
frades: por quanloseria vantajoso ii j~I'I'ja que IOdns os hispados fussem uccuJlado... pda
Compallhia,e alé mesmo a Sé Apuslolica, prilldpallllt~nlt' se o Papa Yiesse a ser príncipe
tllmporal de todos os 1)('lIs. E' o motivo porQuc se deve pouco a pouco, mas prlldl'ntenll~lIle e em segredo, augmelllar (l It:mporal dü Compallhi'l, e nãu se podcní du\ illar
..er cnlão UIlI sec% de OUI'O, no Qual se gozará dll uma continua e universal paz, e POI'
consel;uinte a benção Divina assi lil'ii á iA"rej a.
Sll não houver esperança dislO Sl~ conseguir, sem que aconteça praticarem-se escandalos, deve lDudar-se de politica, conforme o tempo, e indlar lodos o' principes n/lli~os dos no 'sos a (azerem mutuamenle IllI'rivel J.(uel'l'a, alim ele qlle cm tuda n parle se
il/lplore o éluxilio da Companhia, e Que o empregllllm na puhlica rrconcillação, COIIIII
muLho do uem COllllllum, para qUI: eIla seja rl:munerada com os priudpalls 1Jelll:lidus,
c digllidades ecdcsia~ticas.
Fiualtut'ule ii Companhia. logo que tenha oblido o favor e anloridade dos principes,
dilig~lIciaril. ser ao menos temida daquelllls que lhe não querem bem.
conservnr a sua casLidnde a dar a conhecer a sua deshonra com o, ~eus gritos, e a expôr-se II
1lIol'Le, porque a repuLação, e a vida ão preferi veis ;j pureza do c II'IN )),
(1668 Comlnenlario~ sobre II Iliblia pa~, 78il.
".PÓJe, e deve-se absolver uma mulhel: que tem enl sua casa um homem, com quem pecca
auuurladas vezes, se o nao podei' despedu' decenLemente. ou que por algum IlllJlivo cal' 'ça
(\'AUlI" lJ.\UNr, JesuiLa).
de o conservar ".
DO 1l0UliO

E' permiLlido malar um innocente. roubar. ou peccar conLra ii castidade? sim, em r. nscqucnr.ia de uma determinarão de Deos, porque Deus é o senbor da vida, e da 1I10rL', e
ex 'l:uL"I' assim a sua vootade "um dever.
" E' pcrUliLlido a alguem roulJar p'0r c,JOsa da neces idade em qUtl eacha? E' permilliclo
seJ" em segl't~c1o, sllja por outro IIIUL li, tl não tivtlr oulros meios de uppril':'Is sua, prc.:isile,;
i 'lo uão é rpubo Iltllll furLo, porque segundo o direito natural tudas as CU lIsas sall l:OIlIlIlUn,»,
(PIElIHE AII.\r.ON, Jc:;uila, Aor6,,0 úe la SOUIlIIl: TIJl:oJooique ctu S.\lNT TIIOM,IZ llE .\Qllftl,
pago :!ti u JÜil).
II
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esta missão em tlous navios, vindo toela ju ta no mesmo, com a minha
mnfiança em Ocos, sempre receei, que lasse por bDyerem de ler
dirrerenle fortuna as duas villgens, mas chegou a bordo a primeira
canõa, que nos deu nova da chegada dos Padres, e enlão aCllbarnos de nos
alegrar da nossa. Vienio logo buscar-nos á cllravella o Parire Francisco
Velluso,e o Padre Thomé Ltibeiro os qUile me p1lgiÍrão com alegres abrilços
oslri tissimos, que eu lhe tinha dado, quando 00$ apartámos no Rio de
Lisboa. e a 8l(~griil rle entrar no coo, tem na lerra compara~,ão, foi e La.
~e.iil o Senhor louvado, que vindo em Lão dilIenwtes Lempos, e navios, e a
lJlll" costa de tão de acr~r1ilada navecraçiio, e na peior monção, para
..11/1 em todo o IInno; a lIns e oulros nos trouxe a salvamento. Queira 1'Iua
llivi"lI. Mil0'6stilde,qu _seja parntnrlos fazermos o que viemos,e o servirmo. ,
CO"I{) por ludo 1\(1 1lI1,rel'e el . Alé aqlli o PiIt]re Vieira tão largo nos alheios,
comll curto no lourares proprios, Jando assim alegre lii.m á sua lã Jes jada Dll.vegilção.
os PAnRES SOUTO MAIOR, E GASPAR FRAGOSO, E DAS
CONTE IENCIAS ESPlnITU E QUE UE ULTÁRÀO

FUNDIa CASA MO PAI:Á

A ida dos Pad 1'1'5 João de Sonto Maior, e Gnspar Fragoso para o (;riwfavore.s bomall(\~;

PariÍ, mais rcnf1ados nos 50 alTos Divinos, que no

Uelatorio e projp'c,IO de resoltlçào do COllst'lh dr ESlatlo a rrspeito dos ~cclesiaslicos
se rSlahelecem lIil França com o titulo dc Padres da ~ • nlll o nome de sagr;lIfo CoI'ill;ão dr: ,1'sl1s, e 01111'1)5 s 'nwlhillltrs. ~l. "orlalis foi o relal"r.
«( Orclrnarão-lIle. !Iisse MI'.
Jlortalis, C(II informasse a resprilo dos ecelesiaslicos,
qlll' SI: 1'~lalJeh'celll na I?rança com o Lilulo de Paàrp.s da fé, rOl as or.iadirs cOllhrcidas
Cll/n o l1umc de agi ado cnração elc. etc., qllP. apreselll~"e 11m prllj"c;lll dr rt'~ullll:ãn
para di'lsolver rodas eslas COII~regações,e onlenar aos lribuoaes tirarem deras. a CttUlra
os in dh'idl1Os que persislirem cm manlê-las.
\I .ti 1IH1l1if~SLa inlencão do ,"overJlO. consi,le cm consrrl'ar a ulil in-lilllição das i"rntàs da caridade,com u;nlo qlle SrllS estatutos ~f'jão '·P.ri!icados.approra,j(" e regi Ira(:os
nn r(\lIsl'lho d(~ ESlado, ~ qlle em França se não l:lIllhl'ça oUlro d('ro. nem :llIlras ioslitllh;iil'.• religiosas ulüis du que aqudlas esla!) 'Iecidas pela 1;1I1l~OrUala c suas I is

qlll~

C)rllauira~.
II Cingindo-meá ordcnsC[ul?recehi. vou apre entara\gulIs faclUse estabelecer alg'lIn!>
pri nei pius. "
(I\qui o relalor falia da origem das ordens religiosas na christandacle, dos motil'O!>

lC'\ quantia sum iente par~ que qualqup,r homem ronband) peqne mortalmente. p a le
trcs. francos, (i('-se i-to it pa~. '22ti).-Nitli(uem é ohril-lado com puna dp pel:I';l(lo morlal, a r.sl.tlllr Oque tiver roubado em pequenas porções, po~IO qu SC.1l1 grilllde a IHl1ma tOlal".
A TONIO PAUl. G.\IJi1IEL, .Jr:suita, Theulop;ie mm'ale nlliversellc.
C( OS pequenos furtos feitos em divc1"os clia~,
n ca iJcs pur UI1l llU muitos homCllG por
maior qu seja a somma não conslituclll pt:r,"<tclos mortaes.... I)
,P.\nlll( RilUNY..Jesuita, omme le pt!ch?s.
«(. e os amos lezarem o srus domesticos 110. scussalarios, estrs podem chama-lo a juizo,
011 tilzerern justiça por sna mão, uS'lndo na cumpen ação secreta».
.1. OE C'I\OE:\'N.\s,.Je uila, The'llo~ia pa~.~f.\\.
cc Ileos súmente prohibe o roubo quando <'lle " ,}Ihado como mão, e não qu ;ndo (i r..1Il 'ide.
(G-lS:'iEJlI, Jugemen, theologiqnes IiI. I !,ag.278.)
rado cOllloboUlIl.
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foi para fundar naqllel1a cillade um col1e"io, como Sua Mogesfa(le ordefl1\Va. em que se exercitassem os muitos opel'ol'ios, que hOI'iiio de sahir á
vasto, e trabalho a conqui ta de tontos sertões diviuidos com a variedade
dos rios, e diversidade de nações, que pelas dillltadas marc'ens de suas
correntes, se fazião ao mesmo lempo impraticaveis pela barbariuadc, e
pelo numero; sendo o que mais avultal'll entre lodos, o tão celebrauo
Rio das Amazona. em grandeza o maior de toda a America, povoado de
·uma. e ol1tra pell'le dus mais incullas, e bcllicosas gentilidade daqnclh,
serlão. Fazia-50 tão precisa ost:, praça ue élrrnélS. parti os novo mis iollarios. que sem clla se impos ahilitava II ernpreza daquelles vélstis imos
descobrimentos, em que mais ns suaves vozes do evangelho.que os estronuos de armas, havião de cooperar para a deseja,Ja conquista, daquclle
innllmeravel Gentio .
. Tinbiío vindo estes mi sinnarios na segunda missão, que veio pllra
o MManbão. partindo de Li boa aos 23 de Setcmuro de 1652, e chegondo áquella cidade,aos 18 de Outubro do mesmo anno, cnviauos lodos.
como já uissemos, pejo P.,dre Anlonio Vieirn. superior já de toda
a missão; porém detido ainda nll côrle, pelos moli\ros já apontados
cujéls ordens seguindo agora o Paure Francisco Velloso, remoltÚra os
dOlls Padres para' o Pará, por serem o, nomeados por aquelle grande
talento, como quem previa na actividode. e virtude de ambos os acerporque forão e lab"lecidas.e das razões que em 1215,Iinhão decillido com o condlio dI!
Latrão a prohihir que se eslabc.1ecessem algnl1las novas; finalrncnle,elle aponla as infracções ela côrte de Roma aos der.rclos desle cIJucilio cm tal assnl1lpto ; (depois elle diz).
II Por urna daqllellas inevil8veis revoluções no curso das cousas humanas, as inslituições religiosas lem envelhecido e deglmp.rado com o lempo. Alé se tem observado que
nesta especie de iUSlilllições, o creditO não dura mais do que UIlI seculo, tI'pois precisião de alguma reforma.
I( os vinte e quatro annos que precederão a re\'olução, liuliiio-se cstubelccido rm
Frauça commissões de bispos, e de magislrados para I' 'srahelecer a disciplina nos 1110S'1')1'0 • IJura rcnnir as ordens, qne ua sua origem lÍl'erão o me mo obj CIO. as qllaes
jiílllais podião sllbsislir eparadamente. pam eXliuguir al{lIellas qlle a nada mais (eude
sl'não iI mo. Irarem-se illconll1lodas, ou annunclarllm-~e como irrefornJal'eis; porém
nenlllllll dos planos de reforma leve execuçlIt>, on produtio al!:um ntil elTeilo. A experieucia de lodos os tempos tem f,'ilO conhec;el' que uma in 'lillliç[,o pótle mais facilmente conservar-se pl'Oxima da violencia, do que ela corrupção.
(/ ,\I'm tle que, sua particular' tenl!r-ncia e suas clomiuanles opiniões, as alterações
que aconlecelIl nos coslumes e nas icléas aballlO sempre lllais ou mcnos as inslilniçücs
cc Xavier l'e~elJj, Jesuíla llalinno, pensn que (, permíllido a um crendo, roubar seu amo por
compensação. porém com a condição de nfto se deb.ar apanhai' em nl1~ranlc )l.
(l)u eonfesseur pa~. 137).
Paulo Laymann approva lambem a eompensação secreta, e é e le lambem o parecei' do
Padl'e Lespu,s.
(Theologie monde Iiv. 3, pago llU).
« Se os pai recusarem dar a sens filhos dinheiro, elles podem lirar-Ih'o.
(/ ,Quando ~m !Jc,lInem se achar cm 1.11 jndi~encia, e um outro coI!! bOa forluna, sendo e, lo
.obl'lgado a aJuflar o que carecer de meio, o quc cal'ccer delles pudo subLrah1-los ao oulro
secretamente, e de uum bOa maneira, sem peccar, e sem sei' ubl'Íl1;ado ,3 re tilníção )1.
'I.oxr. F.T ,lesuUa Francez, !"luesllOns I ,pal;. '2) •
.To 110 de Lu~o 8])prOVa a cOlllpcn, açiio secreta, c diz mais que o credor pMe roubar o deve·
.dor se !lvOI' su pOItas de (11U~ Ilao rcceMriÍ a lW divida.
(Traitt~ de l'lllcarnalioo pag, 408, lit. I).
.
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tos, e feli7. c!ito rlaqncl1a tão necessaria, como desejllda fundllriio: assim
para a onvcrsiio dos gentios, como para a espiritual conveniencia
daquelles IllOrndores.
Aos 5 de Dezembro de 1652, chegánio ü cidade do Pará, tendo sido
Mlle o primeiro Jesuíta, que pisou as terras do P1Irá o [enoruso Padre
Luiz Fi oueira,lIo 1111110 de 1(j3:i para onde pa sou ao Maranhão.com illtento
do descourimelllo das gentilidades do grande Rio das Amazonas. Retirildo
e te a Portu"'al,á pedir n{)vos operarias, e seguirão os Padres Christovão
da Cunha,e André de Artieda dll Companhia da provincia de Quito, mandaclns por aquella real aud icncia na compan !lia de Pedro Teixeira, no anno
de t H39, cm que pnssánin li Castellll, Dalli a quatro annos, no de 1643 avistou O PiHá,o sobrcdito Padre Figueira,com a sua gloriosa missão de quinze
religiosos,que na me. ma bnrra I1zerão deplorilvelnanfragio, não escapando
mais, do que o PaJre Franci eo Pires, e os dons irmãos Antonio de Carvalho, e icoláo Tcixeirn. O primeiro passou logo para o MiJranbão,á buscar
a ordens de seu superior,e o inllão Carvalbo partiu desta para a outra vidll,
e o irmão Nicolcío voltou para Lisboil,á contilluar os seus estudos.
ESllls,e n,io mais forão ílS entrndlls dos religiosos díl Comp"nhill no Pllrá.
e todas ellas lran eUllles, alé o IInllO <.le 1652, cm que enlrou de assento
uesta ciJ,IJe, com as chegadas dos Padres Souto Maior,e Gaspar Fraguso,o
qu~ naSCl'rllo com outras idéa!. e com 01111'0& costulllei. Não ~e pMe didar<:.al' qllP outro
t'sl'irilo hal'ia muitu leUlflo, slIbSlilUi.. ilqudJe QUc liuha pl'l>~idiuo ao eSlabe!l'cim,'nlo
das dilrereull~' ordeus rrJigi~as. Os ultill10s fundildores liuhão dcsl'nvolvido idéa~ ulilis
lilleraes: rlle 1l'i1l3riio mais das \'irludes ureis .i socicelaú ,do que dos exercidus ele
dcvoção, c das ausleridadl:s até alli coslUllladils no c/auslro ; dles procurarão SUbsliluir
com corporaçõl's Iivrrs,colll socil:dilde< de secularCl; laes como a do oralOI io,as autigas
ol'den~ cuja regr'l c UII1 existia em ulaili harlJlouia com o .:spirito geral.
" Do mrsmo modo. a asse/llbJéa I:onstiluiule úeclarou em 1789 que a lei Franceza jii
lião aUlUri:.I\'a votos solelllnes.
li DeSljl'i1çadilJllcute bem ÚPI\I'l'sSa a revolução se desfigurou pl'lo rnthllsiasmo cios
partidos c dos syslcmas. As paixues em tudo se ellvol\'l~l'Iío. e até aili se linha g"lIlido
(l ..haixo do peso dos ahusos não tardon muilo que ~e uão gClllesse c1eb.lixo du p~so
dos maiul'I's exccss1)S; c'lIlão os principias de urna sensata philosophia forão baldados
on obscurecidos para todos no meio das letnpestalif's polilicas. Um fanalismo inlflÍo
all'OU o fanalismo relil:illSO, e formou-se lima lIlullidão de pequenas seitas, nas QUill'S
hu cavão refugio, individuos inquietos e exaltaJos, e que liravão tudit a soa energia
da propria c1esgra~.a das cirCUIl1Slilncias.
" Tal é a origem d~s di1ferelltl:s associações, que existem actualmenle na Fran~a,

"alerio lIegioald admillo a compensação secreta com a condiçãorle que será exacta.
II 'e qualquor não podei' vender ú sou vinho seja 'por ioju liça de classificaçã9, seja por
malicia dos compradoros, púde [nl'lal' ii medida, deitar-lhe a~ua, e "cod -lo por \'1l1ho puro,
(I'. TOI.I.ET,Jesuita,l)es septpêch~s 1110rtels, pago tO:?i).
e scmitller'açi'lo ll.
II (Juando alguem ver um ladrão resolvid,), e prol1lpto il rouhar uma pessoa pobre, pócte
pari! o desviar designar-Ihc cm parliculJr outra pessoa rica para ser roubada e!n vcz da
outra n.
IlA DLA.I'HEMIA.

II Se por um erro in"encivol acreditard~s que a bla phemia vos ê ~rdenada por De05.
blasphcl1lai n.
(J, CASNlml. Jug. Ihel .
ll:e um pcnitente tiver pra:;l1cjado contra o seu crcador, sendo ess, . palaH3s c candalo$1,'5 filhas cle colel'u Jloeca apollus vcniall11cmlc. pUl'lJue este estaI! in1\1()Ssibilil~ cI' rOllsidil'ar
o quc e diz I).
'
(PADRE DAUll'l'. SOll1me eles pce 165 eh, V pa D, (6),
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que posto se fez menos atlrmrlivel a asseveraçào de Berrcdo,que mal informado disse,que os I'aurllls da COlllpanhia tiolliio repelidas vezes procuradl)
1'11 llar cilsa no Parei, por ser lalvez Inenos pura a fonte uonde bebeu esla
JloLicia,não fallando tallllJern quem rellecLisse,o quanto diminuto se mostra
sempre este autor, nos seus escriptos; lembrando-se talvez de alguns encontros no seu governo, sobre a liberdade,e isenções dos Indios, que de·
fCllu ião os ],ladres.
Mas a ca usa, que ao nosso vêr lhe fez passar a seus escriptos esta oppot>il:iill, foi ao flue pêlrece valer-se das notioias de Paulo da Silva Nunes
acerrimo ia i migo oos religiosos daquelle Estauo ,em especial da Companhia,
4',lIntra os qlllleS andava em rerl1lerimentos na corte e cidade de Lisboa, com
papeis e razões, que bem davãtl 11 conbecer a sua insaciavel paixão, tllUO
atim de atropellar li liberdaue dos 1udios, e tirar-lhe o arrimo dos regula.res, em especial a Companhia. A este patrocinava então o autor dos Annaos
Hislor'icos ao tempo, que escrevia, a quem lambem favorecia muilo o
respeito e lelras do Illm.Sr. Paulo de Cllfvalho:inimigoda Companhia, esle
aulor, muito concorreu para que 05 povos odiassem os Jesuítas. (Vide
adiante estas representações, e f1,ocument05,que párão inéditos em nos O
poder). Se os desígnios de Paulo da Silva erão ou não justificados, I1ftO
nos pertence averiguar, não obstante sabermos, que no Limoeiro, aonutl
<:um os IIlJlJles dl~ socit:úudc do cOl'iu;ão de Jesus, de 50ciedade das viclimas do amor
nl'o~. (J,o sociedade dos Padres da ré.
,( ,\ JJI i1"cit d d('sla~ socieeJ;odrs dala (los primeiros annos da 1'01'01Ilç<10; nasceu na
aUlil-:i1 diocl'!o>e ele S(tÚlt Jl alá. Foi scu iuu(I.,t!vr I) I'ilclr~ t:orivierc. "
Elltre as illloieravl'is l'f~grlS que IIl:sla i1SS0Ciill;ão ap"uta MI'. Portalú, é o segredo;
Iluda s~ parlicipa. exceplo á(lllCllc~ ua sociedaue que Icullão ela do prO\'ôl5 dediscripção
c de pruclcucia; o que realmcnte é jesuilismo puro, por COllsCgUÍ1llC peligoso ao Estado.
" A soc;c lade das victimas do amor de Deos, conlinúa i\1 r. Porln.lis, se me apresenla
como csscucialmcllle no.:h'a. Aquellc's q"e rQrm~O eSli.I associaç<1o, cnsiniio que com o
amor de Deos, c.il;í o homem, por assim dizer, ühsol'lo em Deos, e que elllão as acções
exlllrnas são iuclitl.'ercnles, o que abre a pOI'l~ ás desordens. Esta doutrina é ullIa reproclucç<1o do allli~o erro, designado pela palavra quietismo. Esla socicuade c(lnla
l:OlIlO seus memoros. lantos homeus corno lIlulheres.
Aqui jX'dill1QS a alll'nção do leitor. « Quallto á sociedade dos Padres da fé, os qllacs
tamlH'm se dcnull1inão os adoradores de Jesll , ou os Paccana"istas, ella se occupa
c'm plal\Os muilo mais extensos do que as duas oulras corporações, ella observa o
inslitulo cios jesuitas.

,II'

cc Jesus Chl'is~o ba de dizer-vos, vinde abençoado de meu pai, porque meptisleis e blaspbemaSl.Ci:, julgando que eu vos ordenava que mentisseis, e blaspbemasseis >l,
p. CASNEDI, Jesuita)
ESCOM II DEna.

Reunimos debaix.o rleste titulo al,c:umas maximasque não podem facilmente ser classificadas.
O primeiro lugar purleuce de direito ao celebre Escobar.
nOU'rI\I,HS

J[l

'UITICAS DE E COBAl\. li MENDONÇA.

« A glot neria é um peeendo grave ?-E' um peccaclo grave e Dão C>. E' um peccado vcni~l,

quanrlo nll'51110 som o""l'$slclnclc' su come e bebe ai vOlllital', comlanto que a suude não sortra
c(luslfltJI'í!vL'illlllote; ,Ilaüo mCSOllJ o caso de commeLtcl.' semeUlantes excISSOS cum designio
\JrellH;etilado, teudu ucerteza de vomitür nào se pecca muI'lalmente •
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veio elle a aCnb[lf de um repentino estupor, o favoreceu muilns "czes
o Padre proc'urador geral do l\'] aranhão Bento Ja Fonceca, em cuja
lIlÜO villl'50 depois, e'lambem na do Padre Moraes,a parar O·S UleSm05 escriptas, que conlra 05 religiosos tinha formado.
Como os Peregrinos cbegárão ao Pará sem mais commodo, nem llpparelho. que o qne costumava dar naquelles tempos,uma surnmll e inviolavel
pobreza, lerltbrados uos primeiros passos, que em semelhant~s fUlldações
tinhiío dado aquelle dous astros da Companhia, um no Oriente, e outro
no Occidentf.',o 'anto Padre Fraucisco Xavier, e u venerave! Padre 1I1e:ilre
Simàu Hodri"'ues, Jlriuwiras luzes da Compallbia, e modelo de missionarias
fervorosos, e fllnflildnres circUlllspectos da ordétn em um, e outro
li 'lTli'pllerill. Bu:tiÍrilo como {ilhas da sua doutrina as casas ua lI1iscricordlil, pilra (1'18,0 seu exemplo. e edillcagão de vida, fossem as l'riln -iras pedras, qUf: ajustassetll para aquelle edificio, touo por entüo espiritual na admillistnr'illl, exerr~i(;ios e iouvaveis millisterios do seu institlJto, niio faltando' aos IJulpitús com a doutrinü, aos cunJ'cssionarios com
a assistencia, e a toJus em geral com os benignos, e engúnhosos inl1uxos
ele ua grandú caridaue. Eriio grallues as collJeilas, e Jlulpal'cis os fl'uctos,
qlle esta seára o(J'erccia aos illcansavcis, e 110\'05 opera rios, que não obriÍl'iio
pouco no' primei r(lf' c1ouf' rnczes Ja sua entraua, assim na reforma das
vidas, como no SOl:cgo da cOllsciencia, 1IlU tewlJLls tão critit:os, que além
(( Sahr.-Sl! que Sr.1I antigos religiosos não forio totalmente cxlhH'los. !'io lIlesmo momrllto da sua pro,cril' 'ijo, c'l", fllrão acoJhielo~ 1'0. Jlr~(;kritu 1 , I'l:i ela I'russiu, t: pur
CUtliarina 1f, impcril'rit lI,1 l\llssia.
« t\ \'01'11' de nO/lld, CIII allcnção á Fr,lnça t: á Hcspanha, resistiu ás pretençõcs da
}'rllssia I' a ela flussill, ",s qUill."; pretendião cUllscnar os Jcsllitas, tal'S CUIDO sculprc
\illll;"io existido; COllSI'lJlIrlltelllcnle rlles não puderão ('.Oll,crVilr-st' II\:S((>S dOlls E,lilllOS
sl'não COIII Ulll 1I01lle dhfan;at!o e com UIlI habito alg-uill lauto tliUcrllllle tlaquellc !l"C
IISil vão ilutes da tliss\,lu 'úo da sua COIll pallhia,
" ['\0 (!t-ClIrslI da ri!\'olução Franceza o gahinNe da Hussia rcpeliu as mesmas iuslillIcius: ...·quereu ao I:'upa uma uOl'a aUlOrisuç:lo para os Jesuílas, c akauçou·~· com a
cOUlI ição q (le só na nussia poderião permanccer os Jesuilas (foi lia épo<:a uo ponlificatlo
de Pío ·d).
« PMe-se aceitar um eluello ?-Respondo ~im e não. Não se póde aceitar abertlmcn!e, quando houve,' eS\lJlldnlo; mas póde-se \)Hra defeuder a fortuna p!"Opl'lauo \la o de sera ISSO obl'lgado, porque louu o homenl tem direito de garantir a sua proprie(\adilmesmo \lom a murle
do seu inimigo )l.
(nloral '.1'1 eologica IiI. 4, p~g. 119).
II Nã se estâ embriagado, quando se distingue um bOUlel1l de um cano de rCllO )l.
(IIUSKidDAUM).

« E' permlttic\o a qualquer te!' (lous confessores, um. pHa os peccllctos 1l10rtues, t! ou~ro
pal'a os veniacs, com o fim de conservar a bÓJ rc\)utação aOS olhos do confessor urdluano,
uma vct: que se não tire daqui preleJ;.lo para ficarem p cl:,ldo 1I11ll'lal •.
(I:: 'COBAll, Moral 'l'heolugicil til. 7 pago 135).
li Ningnem é obrigado a confessar senão as CircuUlstancias que minorão o peecado, e não
as 4uC l) ag"r vão )l.
.
(ESCOBAU).,
li O raplo"nào& uma eircumstaneia que haja obrigaçàO dEI deseobl'lr ,quandll a tlont:ella l!yer
elln-enlidO!l.
ll'AGUriUES, Jesulta).
no PEnJU/llO.
,li Pcrg;unta-se a rrllc é obrigado um homem quc presta um juramento de uma maneira liet!elu, e [Jura cngullur? _ Em virtude da l'CliglJO llãu e obr 19~do U u~da, pUlS II ue uuo
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nn perir'ia d~s mOtliros, necos. ililvil lillubem ela suavc, c r.ommot1a applicll~
rins rCllledlUS, que pnr e pil'itllllCS se filziiio Ilwis innpplici.lvcis ii qlléllilidado tias c1oen~él ; scndo ll1éll, qlle locava ii muilos i:Í sen 'ualidade pelo
elilnn.ú alllbi~Jo pela neces idélde; humores em que peceou sempre a fatal
CI1IISlillli,;uo. C II11r1l10llill daqllelle corpo pulilico.
ln: p'll'QllC (I IlItClllu dos PiHlres cra lombem estabelecer caslI Dnquella
cidade, cllidilr[to logo cm husClIr silio l'ill'll a I'lIndllçãu,e roi o primeiro,
que por '/llüo lumitriio, UU, 'hiiosjunLO dI) malo,para a parle dél campina,
(/III: selldlJ 1Jnjc a melhor Sitllilf:;'IO daqucllél cidade, cnio IlDqllclle tempo li
parte Illili r 'lirnria, C por isso dos Padl'('s mais appet'cida. Junto a. casa
de 11111 Frallf'isl'o Hibciro,se acha vão estes 'hüos perlellcenle ;\Os religiosos
Nf)ssa SCllhoril dils l\Ierccs 110 mesrnú luo"r, em que alguns por tradi"ii.n affirll1üo -c acllUvão ás caSilS do Rov. Cornmi~sarjo do Sllllto Ufflci.), O
j)adm Caelilllll Elcllterio: que a liberalidade, e <lmor daqnclle Padres pCJStp.riores nos da Compnnhia na primeira entrada, porém primeiro~ na fnnd:lI:iin, lhes nfrerereu, como testemunho da sua grande clIridude. Este
() prillleiro silio, qne para 11 slIa iliJbitat;ão livef~o aquelles primeiros Pullre • e 011 CJIIC fnndárão Ilma pequena r.asa coberta de plllhll de terra, com
~1I11 cill'ellinltn, aonde pudessem continuar o louvavel,e prO\'eiLOSO exercicio dll H'I iL:ião eh rislii.
Uem \'i~ o espirito impuro,a formidavel forlalez/I, que no recinto daquel~'üo

ue

" O im[1eractllr da lIussia acaha de cOllfes.sar em que erro \ivião Calhariua Ir, e Pau)0 I, sens predec"s~orrs ~ n'~p"itn dos JCMlililS,
« iii .. Il'mpu cm que he prulIllIvia esta 1I('~odilÇfio, 11m tal Paccullal'i, canleiro, dI'pois snlllildll, Cllliil} pr('~o c solto pt:106 Frilncczes, fez-se chefe de certo 1I11UICrO de
eccle,iasticlls. e proj"ctou fazer r~vi\'er O instituto dos JCliuitas, principalmente no
'lIlC ct izia rcspci lo <Í instrllcção e ás missões.
"Um exercito Francez Cazia então a conqui~la do Egypto, e o Papa Pi<J VI, acha\'a~e prC60 em Florença
" DCJloi~ o imp:'rador ria Allemanha Cal'oreceu em seus Eslados a instiluição dos
Paccanaristas.... Elles po~ul'm UIDa casa cm Itom a.
" M/irmão que os aUligl)s J~sl1i(as, refugiarios na Russio se ne~arão a reconhecer os (Jacc:anarislas, e reunirem-se a ellesj Jlorém é certo que esles obscnão o mCSllIO
prestou um verdadeiro juramento: mas por jU5liça deve fazer o que jurou de um modo
fictício ll.
t.:ompendium do PADRB 110 I.LIlT.-Slrasburg 1843.
De prof.! 'silo f,tzemns poucas citações dos Ii\'rús modernos dos Jesuilas, porque uns ão
intraduziveis em razão da sua immoralidade brulal, e porque outros reproduzem asdoulrinns
dos XVII e X\'111 seculos, os exlraclos do Compendium de 1843 provaraô a "Vurdade da.
nosstls asserçüeti.

II E' rermillido l.nnlo cm mataria de pouca monta, como em materia grave, prestar um JU'
ramento sem ler iulenção de o cumprir, se houverem boas razões para assim I) fazer. ))
(GARnRl'iAs. Jesuila, Crisis 1'heologica).
" Ptide-scjurar que ~c não fez uma ceusa pO lo que clTecli\'amenta se tenha feito, subelltendelldo-:,e que ~ nãu fez crrLu dia, allles de nascer, ou qualquer outra cir~ulllslancia, sr.m
que pela palo nas ellll'rb,!adns se possa sur-peilar a intenção; i~to é cOllllllodo em mUitas
occasiõe., e sempre mUlju,lo, quando ror neces5ario uu utH fJ s.1ude. hOllra uu beu )l.
(SANCUES, Opera nluralis).

DA JUSTIÇA.
I' Per:::llnt~-se, SI' 11m juiz é obrigado a r stiluir o que tiver recebido para fazer ju !iço?
Respundu que ê ubri\;iluo a restituir, se Li ver I' ecclJidu alguma cousa para dar ullla sClllulça
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la rohre p:lff~rlr. ::c fazin contra os srus desígnios, e JialJolicas tl~tllr'ills:
snlJendo muilo !JrlTI, eomo liio lloln logien, quc o zelu do ('adres Sf'lllpre
havia de illsi lir em uerribar idolos, tüo êluli!!(J;) CII1 reteber clIllos JarI uelles
i rr noranlC's moradores. como os de.r'o!lrimenlos d:lquclla lerrilS. BUSC'lli,
'on10 liio grande mesLre Lrcs das prillcipilcs pe.slIlls da Lcrra, (e funio il5
uniras) rill'a nelles vomilar em o remorsOS lia 'onSI'ieIlCiu 11m Lili veneno.
que facilmenle condllzissc por todo o corpo poliLico uilquclla repulJlil·:l.
l~r;io esles o capiLüo-mór, sargcnto-mór, e I'igario da llIatriz daquella
ridatle, a quem a inteir 'za de vida dos nl)vo 110 pedes SCIIl\Ire illlimosos
-cm per clTuir os vicias, causava IlÜO pequeno- receios, temendo núo sc uescobrissenl lillHa ,e tão paliadas illjtl Liças. em que eriio Illuis culpados, 05
que pretelH.liüo SCO'Ilr8r o O'olpe. sem U"sto!Jrir o brlll':o.
Juntos o lro:, confeririio entre si no wande risco, quc corriiio n lias
convenien ia . t'm qlle 'orno mais poderosos,l'rüo os mais inlere 'sados, e
que o Padre não podião clcixar ue (:orlar o f10.~ ás 5tHtS IJreLen~õe., uu
com o voto. nu com (I conta ir Sua ~!age l'lllc, quanuo as niio pudes em
impedir, ronforme:ls novils ordens, que lri1ziiio da curte, (~e 'lIidar('!fi
Jnuito,e tOllll\l"Cm ir SUIl conta o governo e. piritllal di1qllella gL'llLilidu'les,
limitando- e·II"I5 com islo as i1mpl'1s, e arbilrarias .iurisdic~ües, ele que até
alli gozarão a seu arbitrio, e diflicultando- e-lhes os l1Pgocins, que ao diante
intcntassem, por scnà poderem lão geralmenle utilisnr do S110r,e sangue
instilulO, coutrallir!iO votos idcnlicos, e prores~sr) dependcrem unic,lIn':Dte do
:I' i1 I>a .....

(( Oma grral ohjccÇilO. diz elle, a qual j""ualmenle fulmina loela< estas con~I'cgaçõe5
ou socicdad s de qnc Wmos r"liihlu, vcm a ser, ([til! clla' se forlllilrüo scm ii appruvi!(;;U)
da publica autoridalle.
" Não é pois contra a hOa ol'llem manift'sta (Iue se posr,iio eslahell'cer I'Ill um Estado associações, 011 ol'llcns selll a aulurbação (lo ~(II'el'llo? O dirl'ilO ele apprOl"ar 011 de
l'ej(~itar qualquer nr)I'a corporação, cil'il 011 reli~iosa, ni!) é acaso uma uecl'ssaria COIlscqllcncia tio css ncial din'ito q\le os go\' 'mos Icm de I'i~iar lia sna r.oll,cnaçiiu ?
« As cOllslillliçõps de uma ordem rcligiosil,sfio as c1anslllas clIm que clla se IIlJri~a pil ra
com a igreja; e como ne.'te ponto nllicalllC:Jle () Papa pólie I'epresclllil-IJ é a clll' lple t'stii
oColl~'ricla a appro\'a~flo das ordrns, (jue se olfen'Cl'lll ii eslahcl"ccr-se na c1lrblandatle.
" l'orém o Papa nflo é o senhor absolnlo da il;rl'ja, c a mesma i~'rcjil lião tcm pr)d'~l'
<Jlgnm ohre o ll'mporal ; ella existe e mantem-se 110 I~stad(). I'cl'll'ncc pois ao ;;01 ('r 110
adlllitlir ou recuzar em sens domínios {Jual(jucr ordelll ou inslilllto ......
jusln, porém S" receb<:rdinheiro para commelter uma inju.lir.1 p,',dc conservar e. sc rlinheir(l,
porque o ganhou ll.
lJ. U. T_\&EfiX.\, 'rhculngi • \'rntique, IT:'~'.
Isto é llIalS do que humanidade e 10uCllra.l'ião DOS senlimos com t'urç.ls par" discutir emcIhunl.es IlIHXimils.
.
." \Juantlll al:1;ucm receber dinheiro para praticar uma arçfio mil.ti ubl'igado a ~e titni-Io?DI:lI.ngno; se 5!:l nl~() tivel' pra.licado a acçào devc- e re.litllir o dinhciru:yorcm ~e.se ll\or
.pl allr:ado, eutaDnao; porque e eHe a paga. ))
PIUIIX.\, lCllvres "''', pago 1:SU,.
IJ.l

« Puue- e comprar qualqller object

[Js 1; fi.l.

por menn do (jlle yaler, se a ncre. -idarl(\ o.l1ril!ar ii.
"c.l~de-t(.l. pO,rque esla cirr.1I1l1 t<lncia diminue o "alUI <lll nbjceto, e raz cum que a' laz~'udas
se,lao ofl~r 'mdas em vez de serem pl'tlcurarla;;. l'1I1 "bj 'cto que. e ,. 'mie p<lr II~Ce., Idade
perde na~1 sll o lcr~o, Olas alé metade do . en "ai 1'. E' PI:l"Jllilltrlu ao- la 1'1)I'I1CII'OS I) dl'llar:11I
a~ua n(~ Vinho. Caos Invrarloms misturarel1l palhll com ntrigo. comlatll·) 'I"!' o v!llho) '''. ll"J~"
Dau eJ'\() pelore clu que o 'lU c se I'en lu qUIlU<lianamentl),
(AlIEl'I\!: (; (DI E:'> I1.:';, JcsultaJ.
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dos pobres Intlios; mllit.) rnõlj" vendo-se O capitiío-mór precisado :l dllr
confllrmc a provisão ele Slla ~l;lgosladl'. urna das nhlüas vizinilas para sprviço privativo dos Padn's.p[lgando-lhes c;orno os l1lais o seu. ;i1élrio na fúrm:l
da lei. que foi il fllndil~:;io, C]'II~ ror l'llbio nceitoll dl~ nl-rei O, Joiio IV, o
PlIJrc Antonio Vieira, COIIIO já ilpOllt;IITIO l1e la iii loriil.
PJ recell ao novo Tril1l1l ri l'tl to, ~ ue lavil r este llt'grlCi'l [ie a força, pra
Ilcçiio sobre temeraria .1I'ris~ad,1, qllf1 não podia deixar de produ/.ir I'om
nnvo escandalo uma scrie ill('l'itul'úl dll pf.'l'I1ieinsas r,onsrl\ll1'I1"ins, prlo
qlle assentarão, que a "'nerra fos e toda OCr,ult:l, c niio a C.I'ala 1\ ,i:la.
que fossem taes as minas, com Ilnc SIl einaissern nqllelll's 1'0.1111'10'" qlle
poJessem segura,e irremcdiill'elmenll) "oar todo O recilltu dil 110l'iI priH;a,
sendo preciso desarnparilrt'm-na desgosto os os mnslOns,qu' ilgora ii fililricaviio innocentes de tiia diõllHllirn,O IHill esperadn invilúio. Como llS armilS
de amuos os pllrti,lo<; lrlllpol'al, e e pirillwl se achilvão nas mÜlls de Il!S poderosos. mordidnsjú d·\ infel'llill erpnnle. foi filcil achar alguns parLidarins, qnc ile noite rondas. em a rasa rio p"dres,de carregando nella a repe.ti(ra artilbaria do Iflnitas pedras, e d· (lia espalbns em pelos moradoms,
alé illli milito sntisi'l1ilOs I'()m os scrviç.os ospirituacs dos nol'os hn pede,
que não convillhn favorrrê-\o , nem (:oncorrer para o seu estabelecimento
pelos grandes prejllizns, que ,Ia povo se baviiio rle seguir. inclinando-se
os Padres, como era illl'al1ivel, para a parte 0rposta do seu dispoLismo em

-----------------------.
I( Seria inaudito qur o ~fl\'l!I"UO fossp coostrallgido 3 adrnillir homens que não conhpcp, c mrsmo n50 os p6dc couli,'cl'r; sl'uãa (h'pub que Ih,: apres('UWrClll seu iustituto, snas leis, I: sna. clluslilllicüps.
u E' pois contra o direill! das 'uilÇiil's, conlm a pnhlica rcgnlaririacie qnr as constitui 'õrs di' lima ordrm. dI' qual(1'lI'r aulOritl,ldc IJUC as snppouhãll (l<'riI'3r-s,', não
sl'j'iio apre enladas. f.' oppnslo ;í razão c hO/ll senso quc ellas se não f'lçãu pub licA1:, nuturias e haslanll'Ulf'ute cuulll'cidils.
« O direito publico da Io'I'alll;a, sl?ll'lprc ('xi~do, pilril 3 institnição das ordeus rcli.
giosas, n intervençiio e nl110risaçiio do magistrilt1(1 polilico. E~la il1l\!rVI'I\I;ãll e CSlil aulurisaçiio se l1lilllifl 'slilviioallliKitlnl'l1le pllr f:arlas régias; pilas d,"clU-sc hoje Illilllir,'stal' d~haixo de lIllIa C ol1lla fôrOlil; po 1"1; 11 I () principio d' prrcisar-sl' COnSf'l1lil1lrlllll
da i1l1lOridad,: cil'il é selllpre u IIH':'1I10, C c~le prillcipio é C0I11111tllll a lodus os Esladlls
calholieo,.
li Para prOlll1l1ciar a tlissolllçiio das sul'.iedades l'l'li:::iosas, a rrsprito rias ql1;"'s SI! IIl1'
pedio informação hasta oh. errar 11tH: eslas soei 't1ades se CSlabcleecrãu S~1ll li f.\UV"IIIO

1\"0 processo AfTnai!r pro" 'u-se filie os Je uitas de. cOl1tào, "eodem, e comprào acções Ira:l:eodo em gyru de cinco ii seis l11ilhücs.

no

INFA:'iTlClOIO.

( 'Pergunta-se, se uma mnlher púc1e provocor ilborto?- f. o Se o frnclo aímia niío r.sfiver
animado, e il milí se aclwr '111 peri~u plÍdc P""voco-I" '.lil'CI:La ()II indirr~cL:llnl:nlr. Illrcl:lamcnte.. tllmando be~idasfllle ohrem dlltal rn"tj I s..bre 11 rrllclo 'lu 'o diss,llvi\o, • ",';1('UI<Il1: e indirectamente, IlIzcndu-se San!!;"'lr e tomandu I'elll"dlos qUI' rilzendo-Ihr bpUI, razenl ll1al '")
fl'ucto. 2." Se o frueto e tiver j~ ~nirn'ldo, l? (~a 111[11 I.iver du nloner com "filho, ,,(Ide anWs
de aC~lbar' ii gravidez tornar rempdll1S quP. indireeL .mentr produzão eO'eito, o qUI! se p,',de
311tOl'l5ar com e t3 comparação.' e uma féra p r, rgl!ir uma I1Il1lhcr f!ravid'l, eHa ruge par.1
eonservar a \'Ida, posto quP. e"II'.Ia cerla, moralmcnte lall<lndll, de que esta I'agalhe prodUZIra
um abOl'oo. 3.· Se umajoven tiver sido seduzida coutra sua vonLade por algum jOI'ell adulLcru,

-

313 -

maLpria rle tl\(tio~, ql1e crn o perca lo ori!!inn\. que infccr,ionavll n todos,
qlle deSl'lIlholauns com ilS militas e c1anul!slinas perseguições procurnri;io
IlIlldar de domicilio. 011 pam o Muranhiio. o para Porlugal; rleixandn·lhl'S
lil'res o campo, e aberLII de por em p,lr 3quellil enlradól, que pretendir,o ler
para os ertôe •sendo eslil, como na realidilde, era Oóllvo IInito oe lodos os
seus inLeres es. para dar no qual furtivamenle lantos tiros i1certav.io.
Assim di corriflo os homens, e ilssim s,~ ('Ill'edaviio as i1lmas uos que
pretentJi;io opprimir a innocencia para filrlilr () ,ell odio.e saciêlf a inexLinguivel sede dn slla cuui~a. que qllllnLII mais bebin, mais drsf'j;lva,
sem se onle Itar l com o que Linltiio, pllrqlle ainda não lioh'-'tl, tl
qlle despjilvão: mio uuvidillluo para is~o dp.sconlenlar a Oeo.. I)
I!' 'anualisilr (lOS 1lIllllllns, COIII procerli~lJt'nllls Lão a!llllills da pieda,h~
porLlIgllozil, e mais proprio de bilrllôlrOS, que de cilLltolicos. COIlIO
O' as ,dlos iÍs pobres palhll~,i1s da vivenda enio ,~olllinuosi erão por
cOlJseguinte freqllenLes 1\S vigilill1cias, conlinllos os sobresallos, niio pil~
sas em da prclfllS /lO I'ogo, e levassem á escala visla aqllelln qllasi rendida
flll'lalezfI, mais por I'alLa das f()r~as do corpo. que das valenlias do espirilo.
Todos resignndlls lias mãos de Oeos, de qllem '0 cspernv1io o remedio. em
tão vigorosa lribnlac;;io, as faltas df' somno se segllirão ns moleslias do
corpo, e as falLas uo susllmlo á debilidade das I'or~as, vindo-se os dous
o saher, ~ sem apresenlarpm á puulica autoridade o instiluto conforme o qual julgav:lo
pllllt:relll j:{l),'ernill'·se.
II \las CIImprc filz.'r censnras parliculares a carla lima das socirda<lps dr qllp SI' lmla.
i\ socil'dnde das "ielil:las rio amor de Ocos nãn é mais <lo 411e llllln assodaçilll.r.Iandpslilla, nasdda nos suhll\rri.III'IIS • nos oralorios pl'ivados 1'11I h:IIII'O dos tumultlls
1','\"(,111 'iollarios. foi unicamcnte fundada solHe U111a doulrilla fnlsa I' perif{osa: 'o e~islt!
p"111 fanalislllo.
" i\ orit: III da sociedade <lo ClIril(;i10 de J.·sus, não é a qlle mais Iranr]lIillls" : np'la
Sllt:il'dilllc niio Sll profl'ssa 1'1'1'11 al~lln' conhl'd,llI. Os 11Ii'lllhros quI' ii CIIIIlPÕ" podl'llI
osl,'olar qtW telll ill~llllla apprn\'açiio. 011 m '1I0S "'!'ila, do," "lIpp ...'nllls eedpsinslieus,
por I", i}.(lI11rào.sc as rc~ras cu", as qlle cllp se prlllllil: ,·b't·r. adlllill"1ll consas 11IT!dIiI'; .' anllllllt:ianlo vontaúe de prnfcssarem "ulos pcrprtllos. 1'01' lanlO é illCllllcilia'el
COIII as lIossas "'is.
" l)s l'iu1rt's da Fé nada ",ais se aprpseulão, que Jpsllilas disfarçallo~; ..lIps IIhservão
o illstitulo dus alltigos Jcsllilils,prufessão as mesmas 1ll,lxilllil~; é pob illCOlllIJi1tÍl"cl sua
eHa p'de ante queo I'l'Iu:lo wleja animado desrazer-se delle. como lhe aprouver por causa
du r ·'celu ue perd.'r a sua hnnr I que lhe é ma i: preci"~a qUll a pl"Opria "iria li.
Au'auL l'ruposi Lions SUl' le CillquiÍlOlc pre 'epte du Dccillolgue. pa~. 327.
DA CAI. MXIA.

O Padre Chauvelin no arLigI1:""calumnia-enLra em dela lhes que razem inrlllrnar loda a alma

hQne:ta, S guindo o di curso de um magistrado do parlamento ei'-aqui quaes as doulrina'
dlls ,Ie 'uila .
c( Os homeos podem sem eSCl'upulo allentarem uns contra os outros pela malediccn ia,
calulllnia. II ral C> tesLemunho I,.
Para acabur com as calulOoias pude-se malar o caluOloiador; portlm occulta!l'enl!' pnra
(AtIIAUI.T, Je ui ta).
evitai' o esc3udnlo.
D,\
l(

~(ENT(RA

E DOS JURAMENTOS FALSOS.

Se acredilardes invencivelmenle que

ordenaria qlle minla!'~ mpnli II.
I.:.\S;\/Iml, ,Jugemeot TIJeolugiqllp. pa)!,
40

VOS (,
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religio!';os a rendr.r na pobres camas, falt{)~ () alentos com notave! perigo
de suas vidas, por ser 1:lIlto n desumparo, em que se vir~(J, que li nilo terelll
por si '111 tão furioso cOll1bate.a~rallde caridade de D. Cicilia de Mendonçll1
mlltronil nobre. e uas principaes da lerra, casada COlfl Alltonio da França,
cid:ldiio Ilourado, que abião sentir os n""'rarns dos Padres, como I'roprios, ncabnriiio, sem uuvida b pura necessieJade, lIIas rOlllO \leIO aiuda
passassc livre, o que estes tiio insignes bcmfeitores lhes lll:lIIJ:.l\'ãu, por
tomarem no camillho os partida rios daqllella sélcrilegil, e triplice illliiln~.a.
julgiÍrão os Padres por mais couvellitlllle. desillnpararem a vivcudn, e
recolherem-se ilssim eJoelltes, COIllO estuvão ao convento eJe seus primeiros
bem feitores, os religiosos Paures de Nossa Senhora dns ~Iercês, onde [l SUil
gfllOue caridnde. com que 05 traclúrão os fez esquecer hrevemente do
muilo, fJue rtilquelle sitio linhão pndccido.
Com li enfermidnllc e pacieneia dos Pudres, e o que mais era,com ii
especial assisLencia do Alli 'simo, se forão ucsellganando os ilpnixonaLlos,
4: soceganuo os perseguidores, villdo por ultimo 05 perseguidos, a huscar
depois de poucos tlias li sua vivenda,para melhor se empregarem, e com
mais c.onvenicncia dos pobres, no serviço de Dl'o!, e o bem das almas: milS
não foi isto tanto a seu salvo, quo os molares, como cabc';,lJs cm 11m c
outro fo1'o,05 não ob1'igassclII,a fazer termo de se não mellel'el1l com a adllli~
exlSlcncia com os princiflio~ dn ill'reja Gallicana, e c(}m u direito publico da nação. Não
se 11M' rru tabcll'cer lima corporil(;ão clissul viela ('ln toda ii chrislandatle por d.:crelos
dos sohrranus catholicos,e por nma hnlla cio chefe da i~reja.
tl Porque moliw se hão de intrOlluzir. aliiis,nuvas ordens n~lil:liosas. ou restaoc1cccr
aqnl'lIa~ quI' se acrcdilon ser prcci:o dcslrtlÍI' '1
" Os his(los c os Parires forãu inslituidos pur lleos para iustrui!' os Il0VO" c pré~3r
II r 'Ii:;ião aos llt'is, e aus infieis. As ol'dcns rdigiosas n30 t~1II jerarchia, nada Ulais ~ão
(IUI! i nslilniçõcs eslranhas ao I(o"el'no fUlldanl(:nlal ela il;rcj'l.
tl
'ão dissilllul'II'r.i filie iguacs instillliçõ"s serilio 11Ieis segnndo os trmpos e as cil···
cUll1sluncias; pUl'ém hoje a maior l'i"IIi1~~1II ti:. reli~ião l:onsi.le em prolegcr os parodlOsl1estinados a sllpporlar diariamenle lodo o lrallalho e fadigi',elll 11I~ar tle I1cl'lnillir
q\l[~ se esla!)elcr,iiu ao latlo !Iellcs, c seus superiore., homcns que pos~ão lll>prillli-Ios,
O clero Meular, "pcna, restahelccldll, ainda é Illui d'bil para poder dirigir, e ClIllliuuar rl'slahclccimcnlos,lIs '1":11'5 (h'sell', sua origem. erião mais inllucnlcs qlle os bisIlO~.
II All\m de qnc, depuls rlc IIllla grande revolução, o ;;o\crno "fio poderia scm Il criII Se ,fordes intçrrogado sobre um toubo qlle tenhaes feito para vos compensardes" ou sobre
uma ti IVlda queJá tcnhaes paRO, ,lU que aClualmente já 1150 del'acs por ler prescreVido, ou se

a vossa pobr~za vos de culpar ~le p"gll\', podeis jurar qlle nada 1'l,ce1>l.'Sles ~ubc!lteudendo
com 11 r:ondlçào (lu paganles Imulediatamel1le, porque li o lilll que u JUIZ exIge para (l

Juramenlo ».
• ,I<

C,ISTRO, Jesuita, Yirludrs e vicios !G9t, pago IS•
Um homr.1ll qlle f~r enr.rmlrndo em al~lIma cmpreza amorosa, e da qtl~t exiJlirem qae

Jure ha ,de desposar ;~Jovcn, cIJm qllem fôr sorprcndido, pódcjural' quc Ofara subentendendo: sr! tól' forçnr!,) a ISSO, ou se, para I) dianto olla me a"mdar.
I< Sn alguem CjuizfJr pre, lar UIII juramento sem SI' obrigar a cumpri-lo, basta para ,issoestrnplar as polllvras; llcsle coso cOlllmelle apenas IIl1la peqnena falla vental que laÇ1IOlenlll
se pel'doi! II.
S... ~CUEs'.
" ~ lima lIlulher sooel!ar o seu dnte dllnnis que os brns de seu marido forem confiscados,
• se ltll' I11tcl'rn~u(l.1 sobre se tem sublndlido nl:;llma 'ousa eu) seu pr \'eilo, pótle responder
que náo, SUIJCllll!uullndo du que perLence a uutrelll.
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. ni Iríl':f1o do" ln,lio. , Or.111 com c.:lpliveiro5 dos ll1u51l10s.iil rSl'.ra\'I1S. que cril
o qlle lllais lhe IOCl1\':\ 110 vivo dil5 SIJl\~ Cl1llVClliclIl'ias, pois sillJitio, cXl;cpio
os In<li limoraloli, c de Illelhor t:onsl'iellcia. fllle IlIai~ as leis iiI) S'.'ll cilpri.
1:110, o lllllhiçiio, que as de lteos,tillha (Hi\'üt1o (lUS l1liseravois IlIdioli tia
lia nalural lilll'rdade.
Anlll!,; ele passannos :ldill11l0, sorú precí o darmos brevc noticia do fim
ullilllo d . tI: t1csgrn~ado Trilllllviralo, sClldo cerlo. qlle <lOS I1IÚfJS segue
illglll\las \'11WS o CilSligo \,clo' IIIe51\10S pllSSO , com que IIqllulles torrem
ii hll~.(;II!' o prer.ipício, ii LIli!) os cOndllZCII\ ilS lia' dl\III'U\'1ldas paixüos, perJllillilltiO-O as il1l a I'rovidlllll:iu llivilla, pil!'il ljllll \I i'l o, oure lãu indt'mne ii
jllsOltlll(:ia, 111)111 a lllalevolils IIt~ÜI;S rios Wlpildll'i clInlillllillt'1ll ClII11 u sell
mÜII excmplo:J boa indole. e ret'lll illlt'IIÇtiO til: lalllos IJII115, I'erdade que
alé il 11I'5111a 'ulIlilidade cOllhelulI. o ellpilêio-múr como primcirollil CiJrgfl.
c prillcipill IlIotor d<l anteeetll'lIlc pcrscglli~';"lu, 1111>0 cm Muio seglli/lte.
pouco I1llli" dl! um illlllll, nu dI} 10;)',., qllilllliJ rnnis In/l"O se eOIl idcrilva
(los IIIl\lIlS da lllorle. pela I'CIlllIstcz, quc lo~rilvil, cuIJill /lellils tiio repc/lliIIHlJ1Clllc, que IlCIII pilnl e r()nrl~S ilr, /lell1 disp')r de seus bens, c o qlle
mais roi, 1.I1)1ll Uilll\;\ pilril IIOlllear SUi:c:e '501', (evl} lempo; vindo f'slc rurgu
" cllhir pela ullli' IliJildll, I) gritdllilli10 da slIa pillellle, no surgento-lIlór tia
pra~u, quú (jl'il. li licgUIIJIl Oglll'il na lrugctliu tios prcseguidos Padres.
1(1) Ciar-se (Ie illllllJit:ôe.<, quI' SI' Jll'of. ~s~o OUlro~ priudpios fi'Ie 1130 :I'j~o OS seu., poul'ririo lurlJlIr-Stl inlillit<Jml'nlc Ilt'ric:os~s,
It A lIIaior p"t'll' dos clil'fe. t't:c1l'sia,liuo~ ~c lalllf'nl~o de nfio lt'rl'llI lias suas cliocr,~rs
sulliCjl'llIc IlUUlero til' ~uhclilos pura ollidulClI1 nas suas il:rt'ja', Em lal 11111111"1110 s('ri~
collvc:ni '/Ile falun'cl'r f'slêlht'll't'iOlCIlIO~1qne at:abari~o de roubara csle l11illblCI'lO loLlos
aljnclIl'~ qne 1('111 dCVllÇ~O, ZI')O, C Im.l's?
« 1':111 r 'lilUIU o gol't'rnfl ilpplic.\ li SI'U lIIainr Cllill;II10 . ohrc tndas as congrl'l:açõl's e
;Jssl)da~',ics qlle '" formarão SCIII r.on\lcdl11ClllflS das leis, e as l)lIacs St' n.ln poetclJI aec,lInllllodar a PI'I"I'UI" 01'(1.'111 d'IS cousas, clll~ snJlpõe dever eum lndo clt'slilll;nir 1:I'rlas
insliltlÍl;ül's de 11l1fn<luielnlll~ e de IlIiscr-it;orcli;" as qnacs s~o i~nalmenlc apJll'o"adas
1H'la n'iil:i:11I t! Jl~la l,hilu~oJlliia, .. , i\"'slas cíl'l:lImslallcias, convém conservar os l'slabe1l'l'Íllwnlos d!' h\'ndit:l'ucia ~ dI' carielade, qne !CIII já prodnLiclo "1111" nós n:snlladns
lfio samlau'is. I' c!is:olvl'r [()lhl~ as t:ongn'J\'uçõcs c' snciclliules I'eli~iusa: quc c1;II11h'stinamclltc SI: c'labdeecl'iio, e sem coull\' 'ill1l'nlO das Icis, c 10l'nar a c\lamar a IIwtimu
l( QI:nnclo UIl1 OI'im~ fOr llooHlNltilL) em s ::;reeb), ptlrle-se nCj!ar que se e lcja culpado
5u!J,mtcndcnLlo puulic(\Olellll',
, TOI, ,le uita, du tribunal dc la pcnittlllee.

DA>

1\ I"·OLT.\ ,

II A re,'oltll do 11m oll'rillo contra o rei, não é nll1 crime de lesa magcstade, rorqlle unl eleri"n nfio é snbdito (lo rci ». .
M.\NOEL nE Sl, JesuIIA.
~ (lnelll õoria t[lI;; in 'pIo pnra não l'ceonhcccl' quc '1uundo a tvrannia põe em (J rigo o e tado
todu'llllw\o (i hlllll 11"1''' o cll'c·ilOrll' 'acudir o jUi!u.
•
1.1I11,11i:'i.lllIlIlIlGl·:,
As l:ilaçues p(lIlcl'ilill, UI' ullmerusis:illl"S, fll'lI't1ne os Jesuita tenelo IIl'ógadu est\! detestaval
11l'incipiu, pI'C'i!IIO-tl aillda n;lS e:olull1l1as du jl1rnal-o Uni ver, o rcligin. 0,'filllollllct'eeiullarilJ do partidu l'adic,d der 'ndu tambem o SYStlJIl13 da rovolta dos Padres.
A LltllllOOfacia Ilada perdcu com esla traiçiio, Iloma lumbuOl nada ~anhou.
nA mo"I.\.
SB s(', dor UIll Sar.ramonlo ou qnalquer consa ~anta prll' um prn7.cr il11pllclino a titulo tie
rcr.oll1pcnsn, e Ilão rll1l10 poro donalivo, ha 'imania, e.S,JQril<!~!o: n 'sI • ca~o esLi Ulll 1t~J11I1'.m
(rUU dlJ~se um bencficia a om II'Inao, COIIlIl I'a c1\ da lnlPlll!lC1cla cOlllllllJtkda cum a 1I'I1lJ. i
II

:uo Parece n:io quiz Deos "'ovcrllasso muito IIql)el1a Capitania. quem se achanão IIlenos culpadu, que o primeiru, estado, a que o tinhão conduziuo
igllal paixão. vais tomanuo posse do.governo em 30 de Maio,dahi a pouco
mais de um mez, já tinha dado contas a Deos da sua vida, não constando,
qlle 6116, nem seu antecessor désse satisfaçáo alguma ao publico, e muito
munos ao particular dus Padre-, obrioando-os a remir Il sua veIa~ão com o
termo, que lhes fizerão assignar lOlalmente opposlo ás ordens reaes, que
tillltão em sllas miios, o ao serviço de Deos, e belO das almas dos Iudios,
a qlll'} se uirigião as bem inlencionadas, e apostolicas prelenções da sua
admilli tração, em cujo cuiuauo descançava já segura a vigilancia do seu
mOlwrr'hil,
O mais hem livl'ildn d05 tres, f'li o Ilev, viga rio ; porque alerrado com
os remOI'SOS, ria cOllscieneiil. () torado COIUO parece da Divina graça. lractou
lIil ultima Iluença,qlw n;iu lardnilllll1 annll,de buscar a ~alva~ão no rn Sll10
h,lixel, contra u qUld tillltll exciladu a lOl'lllellla, que não faltou muito para
de touo naufragar, il não ter por si os seguros da Mão Poderosa daquelie
Senhur, por quem se tinltão sacriflcildo. il morrer, ou a viver no seu santo
sCL'vil;o e sillvaçiio dos proxilOos, ucixandll os mimos til: Portugal. pelas
inrllliiveis perseguições, qllr~ esperilvão na Ameriea, que assim costumava
clla então pagar aos r;é1n~ados uperarios o seu trabalho, qUélnJo o seu c~Vil

cio- qll~' para u e~talJd.'cilllelltu tle IlJllas as corporações religiosas e civis, e faz prc'ci;-a
illlel'\'I'IIÇiifl ela allturidac/I' pl1lJliea.
u I~' au IllIe 1110 propOl1hu 110 prujecto de resolução qlle tellho a hOl1ra de apreSl'nlar'
(!\ssignadn) /'ol'lalis
SCl{I1C-Sl! o 11I"'jecl" elp. rll,i"IU<;iio do eonselbo de Estadu; depui~ do pl'l,alllbulo cm
liSO 1Ii1'1l1l]lIe I,'mpo, ~e iii:
u IIp,rl,' o lliil ela IlIlhliríl~fin elo PI'('SPllt.,. a con~re!!ação 'HI assot:iaçãoconhecicla pelo
lIO/lle (Ie Parlrl's lIa I"é. 011 Pacocl1l(L1'islas. :lCllIiIIIIH'nll' "slilhclecidil t'm /Jelloy, em
Alllirns, p cm .dj(IIII1i1S IIl1lras pO"lIarül'S tia Frill1ça,lka para sl'mpre di>sulvida.
uOs .'cc!esiaslicns lJll!! COIllJlI1 11 hão ii dita cOl1gl't'gaçiio 1111 associôç.io,de\'elll recolhEl'- e
CIIIll a maillr bl'l'vitlaell' pos,ivel as ~l1as I' 'speclÍl'"s dioceses, Jlilra alli \'iverem sujeito, á jl1l'lsdkç,io tio fll'lli/lilrio.
I( ['\eullllll1:1 cOlIgl,,'gação ou a~socia()ão I'plil{losa, de honwns 011 de mulheres. podl'rá
1'l)I'I11al'-SC parn o fUIIII'O. menos qllo ella nóio tcnlta sidu formalmente alllorisada por

ii

porém se rtepois de tllr man lirto rolaQi\os oom ii il'm~,dol' o I~enefloio ao il'mão oomo signal da
quautlo lIIuitO, ha IIpunas uma cspecie de il'l'tl"el'l:H1cia Il,
(V!O:ENTE FIi!.!1 <:lUso (,!ue,tions Morales. tit, 2", eh, 7°, pag, (jlG).
Segundo o Padl'o Al'sdekin, Jesuita suecu, a simonia, e a astrologIa sào OOllsas pel'luillidas Il.
(Theulogie ll'irm'lite. 1744, tom, 2", lrilitü 5, oh, 12).
II N~o se dovo comprar UIll benelioio com dinhoiro, mas pócte-stl di'ler: ';0 me concedei lal
bunellcio sllrlli rcconhecido. Para evitar ii simoni~. o cump!'il l a prome sa tem-.e a alllJnçüo
de a uadi! se obrig-ar interiormente. 'I'ambem não ha simonia nesta oOllveuçàQ: dae-mu o
vus 'u vut,) pari! que ou seja provinoial, e cu vot'll'Ci em vós para que sejais pl'iol'; pllrque o
pnotu II 'lIJ1'lIlutação a respeito das oousas espiJ'illlaes uüo são prohibidns stluiin unI materia
dI) IllclI'o Il.
(LLAUIJE L,\CIIOIX, Jesuita, COmlllentaires de Ilusumballlll).

~/'iltidnll,

110 1'11011.' IlIL1SMO.

« OI'eligloso qlle tem pur si uma opinião PI'ovilvel. não ~ obl'igado a obedecer a9 seu superior, pusto q1lo a opinião do superior seja a mais pl'Ovavel, porque no te caso é pel'milliclo
ali l'uh~IO-O adopLar a que lhe fuI' mais a~raclavel, ainda que a ordelll cln ,uperior seja justa
nãu ubriga a obedecer-lhe, pUl'q ue não ti J \lsta cm todos os pontos, e de todos s modus i OIIlS
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pirilo mnis se esforçava pora os m,llnuor aocéo,e lir.ar do máoestarl0,emqlle
eslavào suns enredadas I;QIJ cipncius, Qnero till disséra! Que deste mesmo
sacerdote já Ocosf;lIn\,ertiuo,l' já rcculIciliauu, e assistido pelos ofTelldid'ls
sahiria o rempuio dilquelle mortnl venellU,e um futal desengano áq uelles mornuorcs,ue elllllO pesiio nas J.)iIlall~as dil boa raziio o temor ua Ilivina Justiça,
e casti"os etl::l'llos.Corn os olhllS postos na conta,que bavia de uar a Deos,o
llev.'igario,a quiz tUllIuem dar ao seu soberano,escrevenllo-Ihe para descargo UU sua cOllsciellcia a seguinte certidão, que vai de verbo ad verbum.
ti IHnll(wl Teixeira, eonl'l!D da Sé de Elvas,c vigario desta cidauc deBelem
do Griio-Parâ, e de todas as suas Capitanias, etc. Declaro, que me acho
I;om os Sucrilllllllltos reecLJiuo&, proxill1o á ruorte, para ir dor conlll ii Deos,
pelo e.\illlo em filie estlllJ.e por de co~ga da minua conscienciél: certifico,
Iw muitos nnnllS, que vivo neste Estado, e él5siro em rll1.iio do flxercicio
dosle 11Il'll omcio. como pela communicaçiio dos homens milis alltigos', e
eXl'erilllelltüdos dellE', e principalmente de flleu irlllão o capitão-mór Pedro
Teixeira, que roi um dos primeirus conqui,liluores, e lIos que servirão os
nlllilJre postos, e fizeriio maiores entrada pelos rios, c sertões desta cost{t',
pllr todas Ost1l5 rasües, e lIoticias, sei que l1ilS ditas.entrauils. ou fossem ell"
I aI., Ou dI:: gllerra, se eXl::rcitúrãu sempre groudes illjustiças,e crufllrlad('s
l'XLfilUrdillarias contra os ludios, queimando-lhes suas povl)a~ões, mataudo

°

IIlIla h'i du

~"\·llrIlO.

I'nm o l'isln dos l\slallllos. e

cOlI~n'gaç;jo fllI aSl'\(WiilCtlO . c

r'~glllalllellln,

conrorrne os quaes eslu

proJ)(ie \'h "I"

" iXos-o- prOl'III'acllll"<'s ;.:O'ra,'sjulllO a no~~os tl'ihllnaes IkillJ encarregado' de perse·
I;llircm, ui' pdlls IIIdos CXlraot'lJinarios, segundo a cxigenda dus acontecimcntos as
pessoas de qualqller seJ;U qlle lransgredirem, directa, ou indireclamente as disposições
do preseu II' dccre to.
li O prin1l'iro juiz, ministro da jllstiça, e COI). elheiro de estado encarregado dos
nl'gl)('ios 'IlIe dizem respeilo aos cultos, 'icão responsaveis pela l'xeellr,ão lia presente
SPIII"IIc;a. »
(Historia resumida dos Jesuitus).
No mlllllenlo em que se imprimião as reOexões \Hecl,dpnlesá d/anila Secreta, lima
obra Ileclicada a nohreza I"ranceza, pelo conde de MOllllosier, \'em confirmar nos.~os
jll'!OS receios, e nossos tristes presagios. Se allegassemos çom Yoltairc ou Rousseau
il'Alembcl" ou Diderot, algulI& homens l'xclamarillo: Esles são philosopl/os c all/ens
do XVlU secu\o! II O livro de .l/lontlo:ie.r, bem conhecido por seus prhlcipios al'islOapenas provavel, e assim não se é o~rigado senão provavelmenle.a obedeoer-.1he, porque
lambem se fioa provavelmente desobrigado ll.
(t•.\STRO, Jesulta).
.
ti Adoutrina do probabilismo ensina-nos que podemos com Ioda a su~urança de consolenoia sUJeilarmn-nos em lodosos oasos a deoisao de muitos 011 Inesmo de um só cloulor grave, tl
que a sua auloridadc ~ valida para nos deoidir a abraçnr I1ma opiJlilio li qual o eu parecor
da n'sim uma sufficiente prubabilidade, puslo que a upinião contraria po a ser ao mesmo
temp" amai provavel, e mais segura II,
(~lmIlO NICOLIi).
li E' pllrmitlldo a um confessor eguir a opinião provavel do penitente, e p/li" de parle a
611a, i. tu me. mo quando a opiniao do penitente cuusar detrimento a outrem, como por exemplu, se se ll'aclasse de não I'estiluir ll.
N. BADEL,. Disputes SUl' la Iheologie morale, Iiv, .\0, pag.402,
DO DOGMA RELIGI<)SO.

E' diffillil delerminar o momenlo preciso em que o principin do amor de D os ohri~a
riguro am !lle ll.
(JoÃo OE CAIIDF.N.\S. erisis Iheolo:dca,l'al!. 2·11'.
.
Claudio Alpla vi va, qllinln ::eml dos Je l1it<lS, IIppoz-se ii blll!a (1e I'.a II lo .'" C"oll'~ a dOlllnlla
de ,IfOlillil.rlizt'udo ae) pllolilir:e: I( Que se fizes.e s~/lIelhante al1l'Onta a sooledade ~ao Iht! seguravaqull dez IUilJllõuilds liàu cspalhasõcm invectIvas e IIlJlIl'laS conLra a Santa Se Il,
I(
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mllitl)~ millHlrc5 delte., sem piedallo, nem cansa, e trillt)ntlo mllitos cap~i,'os, sem Illais rasiio, nem justi~u,r111C ser muior o nosso poder, tiranr!o·os

tle suas terl'ilS com Cllrr.'lIIúS, e n;lo se gllartlallrlo fó, nem palavra nos qlle
se sujeitilvão, e fazi:io vlIssallos de SU:l ~laglistat1e, anles tmelando·os l:UIII
tauto rigor, Il excesso lIe trllbalho, CJUc 110 espilçll ue trinta e dou, anno"
qllc 1111, que se corneçou 11 eonqnislar CStll Estado, :io cxtinclo a tri,balho
e a ferro, 5of;unlio a conta dos qllo () (lHvir~(l mui' de dous IlIilllúl' cio 111uills, dr. mais rle quatroc(~ntils aldêns, III para Illelhor dizer cidade: milito
populosas, e llilS quaes hllvin dous e tr(~s, 'inco () ui;:; mil frcclll:lir05, flÍrl!
'velhos, llIu\llcres, omonino., dos qUll'S todos hoje, (~das mesmas nar;óe
inteiras quasi Iliio hn 11Iemoria, s'~rn IllInca so II ,lIdir atiio g-ralld '5 dUlllllOS,
e CI1I'ar;:!'tlS lIe l'onseieneias,ullles haveudo sempre tlles ;'OI'OrIlOS, que eOllli1l1\11\'iio as 1)'1'i1l1Ui(ls elos p:lssados, u nct'l'lo/scentn\'iio outras de 110\'0.
Assim IlIili sci, e certifico,que os moradores de. te 1.:-lac!o e tl)m senido
desde o prilll'ipio de grílndissimo Illllner(j de lndill . it titulo de e cnn'os,
illIS qflilOS 1'01' Sllll morte [unio sllcceuulIlln ontros,do que ao pro' '1Ité se Sflr\'0111. Lolllilll ln-os, e Vl:lllllcudo-Ils pela lI1,úor Pill'lll <: m ii me;:;lTlól injl1sli~a
,Il'i III ii dita. 05 C(IIiWS Llldi ,IS, além de sorem trntados I'i rr nro, Ís.-imamonlll.
t."I/,l)lIdo-os d"Spidos, assilrl homeus como loulllllrcs, l:Olll rrrallde indo·
CUIH:ill, e daudo-Ihes lIluito mill de COlner, u chilnllJlldu-lilus lIomes muitu
cralil'Os. I' tio qllal n(\s "nUlOs l'xlrahir alf:lIlnas passagens mais nolal'ais, tcm por IIlulo:
)11 oIIIl,l'ch ia FrulIu::a, no :1.,. lk JUIle!flJ d,~ :1.8211.
C""1 III11a rl'li:,:,;io qllc l~lI prllf'llllJ,lIl1elllC pCIII~lra o eoraçiío c CJ"'~ l'mila r~a de 11111
1I,,,tI,, I;ill \'i~lIroso ,)~ IWIl'allH-'~lIoS I~ llr,~ alrl'l:l!)~. ~c lIã!) thlrcs C~II'l'llIa ,oIlclll:âo ti I1I1Ii1
ord"1I1 ti.. i1ollll'ns, IH~nill'lIles COlll 1!l\1I~ llúlllCIlS r('l'Ianl~llle S.1Il10S, cllja santidade, e
adia 1'lIvlI lvida ti' IIl1la parle lias 11Iisl'Ilas tia lJulIIanidadl!; lionleJls ~iloLOs I' por misp.ril:ol'dia alra~I;ulfl,~ (la~ fraqlll'za da 1'~rJle.(cu$'o infinna),porém qne lIâll dei~lIO de ser
l~ VI'l, l1Iab ~n'c"plivei~ dll lil: lJlllrq:art'm ao. tlellvios do espirilo,(spú'itlts prmopttu),
ltOIlI{'IIS :iI ntllS, mais qll • não Irndl) flllllilUi. "511 anhos ás alTeiçÓl's dUlntslicas. são til'slc
1II0do alê algulll lanto Illcnos cidadfios, os qnal's além disto lignrão COl1l0 11m povo de
pCI' si, CII]O ~ohrrano rrsid,: fóra, cm cuja uniio de leis (l de inslilllÍl~üe3 particulares
fie descobre l'Jne 1"tIl Ildoplado, uma cspl~cie tle patria l'óra dil pillrill. se, digo "11, 1'6s
uiio pn'slard.:s l~XlrCll1a ~igilanGia sobre esla ordem de 1lOlIIl'ns, pOlk ...:is observar que
el1es pouco a pouco se hüo de desviai' cm seI! zelo. de uma mancíru perigosa;. vCl'cis

lJII

II Pergunta: que verrlnos DO paraizo?-R. Verelll~ h sil:cralissiroo humanidad'ede Jesu5
Chrislo o adoravel corpo da Vil'l;eln )161'ia, t) O!l dos ou.lJ'os santos selU fallHr de mil e mil
oulras bellezas.- Pcrgunta. Os llUSSOS oull'os sentidos funccionaráõ como lhes é propl'io?ll. Sim. e o que m"ili é par" admirar, é que fUllcr.iouafl\O sem sc embotarem. 1'.- (lois que!
o ouvido, o olfacto, o gosto eo tacto receberM imprcssões? tL - Sim, O ouvidll seráencnula'tu I~om a doçura do s(,m e da harmonia; o Oll'dctO l'l!ctlbel'á o prazer dos cheiros, e tios perfumes; o ~o to tl dos sal.Jol'l~s: Iinalmentl! nada faltsl'u de ludo que é capaz de (Ieleitar o tacto.
i', Sc se falia no pal'"iZll qual S'rá a Iinl;ua adopLudu'l -1\. ~:. 'Vcl'Osimil que seja a Iinl;uu h~
hraica, que foi a quc Ue'iS 'nsinon ao primeiro homem, e qne Jesus Chrislo falloll. Comllldo
pnrler-se-ha fallar em qualqucr idioma, pois que niio 1m nenhum que os b 'maventul'udos nU11
1:lJmprnhcnd50.-I'. Quaesscrão os vestidlls usados pelos bernavenlurados? n, Os scus vc'StitllIS serão de ~Ioria e de luz, qne bl'llhanl de todas as pal'I!.l5 du Clirpo, e !.l pecialmentu das
que mais tivel'em som'ido po,-Oeos ».-(G.POMEr,Jesuita, Catheeisme Theologlqne,Lyon 1675).
(l Padre lIal'douin prelendcu que a Eneida, e as lIdll de lloraciu forflO composlas pelO:'
mlln~ 's do XVseculu. Segundo !.lHe, EnCas 6 Jesus r.hrí..lo, Laluge. a amanlo do !Jon\Qin,ru(lI' 'senta a I'eligiãú cllristà, Elle ptlosa lamlJ~m que bdos os concilivs anteriores ao de 'fl'enlo
são ~uppostos.

3tH fêiOS, c aITronlosos, de ql1i: cllcs muitl) se sentem, e cnsli"tlnJo·o5 com

mllilo nsperos castigos. o (!spirillllll e pcrlell(',enl's ÚS lias almas é milito
maior ilinda It tleshuIDtlnid;ldc (:0111 ql1 s:io lratadus, porql1e os lh'i:>úll
IIJorrer a muitos sem hilptismo, e ql1lisi luuus sem lIenhum oulro SacrilmellllJ, indo-se tiO infernn por eulpa dos dilll~ seus amos nu cnhores,
'1110 além de ta fillla de uoulrillil, e Sacramento. por sells interesses particulares, lhes consentelll mU!to5 peecarlos, ueixando-os \'iver, como nlernmenle Gentios, .lOS que são baplisauos, e chri9liios, e nO cabo nlilndllntio-os nnlerrtlr no campo, como ,lIIimacs I~rulo::o, sem cruz, nem SiJ ·enlute.
nem siglla\ "I"'um ue cllrislill1l1ade ou pieuatll~. E os Inc.Jio·, qlle vivem
n:\' SllilS alMas com nome de livres, ti juizo ue todo. os qlle vivelllll neslas
pllrles paueccll1 ainda /Ullilo l1lais terrivd e cruel capli\'eiro: porque os
'overnadores, e capitiies-lIlóres os lrtllão nüo só como escravos, 111,,15 ('01110
C crttvos que lhes lião custar50 dinheiro, nem hiil) ue ler ptmlil n nLlIJma
r.orn a Slla morte, c a illl os faznm sorvi r conlinuamente 'm trabalho
muilo penosos aos dito Indios, que naturalmenle são gente de POIIl'C)
lrabalho c principalmente lia fl1l.mc/\ U05 tnhacas, que é iI deslrui~ão dt:l
SUilS vidas c de SUIIS almas; porqne se fillrm os diloS labacos enl terras
muito di lanle!! dlls aldâas onde O~ Iudios niiO pouem lIcurlir n fil'l.U suas
\'o~as, nem fi lratar do sustento de suus Illulheres e filhos, e ausentes
ronfullClIndo Jlóllllalinnmcnl as itnaf(r.n.; de nl'O~ COIll
cio I'f'SJl('il', (I"e Ih" é (h'villo, um ,'ullo lJIIC se
Ihc~ t1~O lkl'e relld,'r: purl':reis "('r niítl só fi 1l:I/;ão inlt'i ra. ma.; iII, ('nsi I'dmcll\l' a II1I'S1I1i1 solH'rania. cahir lias sua~ rnflus. F,)I de~11' uwdo qll~ a esp;l(la dr. C,trl"s \la~II".
pOslO ((ur da 1IH'lhor templ'ril, I\cllhou por ~(: tornar hl'aulla, 011 ilO mellos illUlil lla~
lI1f1osal'ilssaladas de Lllil u henigno, e de c.,rlo, o c<,h·o.
Como 1 !'iflo é de lodos IWllI WllJICcirlo que fui t'nt :;:rilndl! parte. /IS PII!{I;CSIÕes rl'li·
I(iosas qur. Ile,'eu a familia de Stll:lrl, não ha muilO lempo, a sua dl:~grilça, t\ aSila
I:xtincçfio ? homens 1 Illlll'udcnlcs I porque no.; ()ttr.rr.is rrpôr lia mrsma Ulilrdla de rnilllt
JlI'I~Il:udcud(\ cousolidilr a 1lI0uill'Chin cm Frilll~ pl'1o~ mesl\lus IIIdos que a ilrruinar[oo,
'III tllHa ual'flo 'isilliJa I
Desclllpl~~mc \tma [lCS on inJillilamr.ntc I·,'spriln fel, ((U' 110je exr.rcr. 11m cmprrJ.:o
mlli ('l11illellt~ \to estado, (o espirito de re~I~Ir.III.:ia (IIIC "ai '11I~lIl1lrilr cm milll .• ei helll
(JuillIl' é diOiclllwso no IlIgar d~ todos os d 'posilario~ do pOI\o;r; de qua\qlll~r 111111'11 ('II
lIãou esperarei,mas sim delle. Bcm qlle na Coudllcla qlle seguin,!: que 1'011 r 'conlar,d('s':II~lIlveu [o:rallde talento,e obtcve, "m i11'1)arCIICia, bom ('xilo. ~1I11 obrigado a declal'itl'
q\te o lIIelhodo de o pralicar com cxp!o:lIllor, como elle, ilptll'lIalldu para os impius e
nllÓl clle. p 'rdcl'f'lll-se

O~ po,'O~;

°m~slllO Ileos, Iril>1I1nr-lI11' 1'111 tllJ{ar

A. religião christ.ã (, c"idelllemeole yerosinlll, mas não é evidl'ntemeole ,'erdadl'ir:o: porque
eosina ub'cunllllcnle ou ~nsinil COUS:lS obscuras; e dumais os que prt'lundem (tu' ii r ·li.~lftCI
r.hri lã é e\'i'JclIlclllulllu verda(leira, sito furçado. II coof 's ar que pIla é el'identemeole f"l a.
(:onclui quu nAu II evidenlu quu haja sobre ii lerm, ol:;uma rell;.(if,o verdildeil'l': POl'llUl', pnr
onde sabeiS quu du Iodas as I'\~ligiü s-quc ha 11:1 turra, SI'II)IUnle a chrislã c v 'r(llIdelra 'I H
pCI'corrusl 'is lodo-" pal7.e -? Os prop'lI~tils I'nrlin inspirados plll' 1)1'0 ? e sc ,~u \'0, rlisscr lIUIJ
elles nfoo pruphelisiirào .... :Se cu susluular que 05 miiilgrcs alll'iuuidos a Jesus Chrislo UÚlJ
sito verdadeiros ".
(Til ,-C I'hilosopillquc rles .Jesuiles de C~en. soulenue 3U collel;e royal d~ Dúnrbon).
Qual seria I) homcm que ou al'ia ir lito 1"II~e lia duvida e nft impi 'dad '? ...
(I sIJnlinllJ;llo de amai' a !leus urlO I: O\)I·iglll(ll'io.
(1'.IIlIIE SIRI(O~O, JeFuitn .
Em ul11l1:wrcisOI feito cm Paris pelo Pa~I'l:, COl!?o. ~oofessor d~ Henriqlle \\', fOI perguulauo ao rliabo, lJ a s rpenle :lute de serJllzlr I.... ~ l\\lha pak, .
Nós acreditamos qU<l t :j" a ])l'elclILliôas illll'licid.de tio hon Pallre- er~ll) ra\/luladils'
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rle1las vivem em grlll1(lcs o[nn5:lS dr. Oeos, sem rlolllrina nflm missll, nrm
eonfissão, nindil piJla nhrisaçi,o da qllare~mil, r. lia hora dn morle. e aS'>irn
morrem neste desamparo mllitl1s, por SUl' O vilpllr do lalllH',o, qliando ,e
fubrica milito vellellOSO, e esta é II enllsa lliio só dI' IJslariJllI c1eslruidns, ()
qllasi acauadllS ilS aldêa , corno cêdn e, taráõ dr: todo,llIas tambem qlle os
c.il'ntios do s rtiio lIào quererem c1e,;ccr, e vireI' elllre II {Js , po,lO que
tenhiio Ilcsejo dr. recHuer ii fé de Christo, diwndo todo:;, a IIlIlil voz, que
o lliio filzern por medo do trabalho, II que os ol)l'i''>jio os hrallco , c qne
niio quere'm a vir IlIorrer do taullco, r.OITlO siio 11101'105 tou"s os seu pa·
rentes, qlle é materia de grandi simo exemplo, e a que SlIn ~)age5tillle
deve mandilr acudir com eflit;az e breve remedia, ii tirar Ote iml edimellt.o ii sctlvação diJ tantas alma,;. Confesso, que por minha culpa, e 1111gligencia se tem perdido muitas pessoas, uepuis qne rlli pa 101' desta
igrt'ja, de que peço perdão a OI'OS Nosso Senhor: mas ueclaro. que ainda
qlle eu fizera da minha parte, tlldo o que devill, eru impossivel acudir ao
remedio, e necessidade de todas, e isto por muitas causas, que pela hora
em qlle eslOIl qu~ro advertir aqui, para que lhe mandem pOr um remedio
áquelles a cujas cOllscicneiils tocar.
A primeira é ser estu millha igreja t.io dilatarln 11m dislancias de terra,
que compruhellde por co ta algumas uuzentas leguas ue comprido, e nella
pal'a a m~sma impi~daC1e, é comportamento inlltil solHe o olJjrcto, e a IlIlIilOS rr'. peitos pl1m idos......
Nllnca, e em nenhum paiz jãmais vi rallr~s 1l10VCrrlll-sr rle to:la a P;II'lP. para o fim
dr. provarl'm ;10 povo, COIll ar~lImelltos. a vp.rdarte d,~ S'~II~ f'illls l'\'li~i,,~us. No anlil;u
Il'mpo d.. pa:;anblllO, purl5ulIlO, o qlle se diria, sr se visso' c1legarem l'arll'l!~ uu a
Epheso para alli prnvarem a divindade de Diana,oll a Uelphos para a'li "slilhdeCl'I'l'1Il
a divindacte de Apollo? QIIU se diria em 1I0ma. se se liv('s~p. \'islO eslalJl'lecl'r no capilolio conferencias para IlI'lIa SI: I)lova,' a divindadl~ de J)lpit('r'f Em ClInslalllillopla,
)lOS Cl't'~os, 1I0S t\rl11·nio~. e nos catholir.os. Ioa rl','I:li las occasiÕ.!s de dllme, 011 d
recrios no zelo dos saCp.rdOles MU~lIlouaIlO:i: f..rrnarfio ell,'s o disiglli.. de "-Iahelee,'rem
"111 Santa Sophia conferencias. para alli provarem a missil" de \lahlllll"l? S:\o lal,as
fI'li:;iões; IJcrn está; porém lia rclil(ião judaica, anllls da vinda dc Jeslls ChriSlo, qnando ella ainda em a unita rcli;dão I eqlarleil'ál , ·vill-se. pretl'nd,'rcm tiS snlllfllOS saco'I'<lutl's, algnl)lu coum semcllHlnl~ ao qUI~ ~e Iwatica hllje? Aillda lJue os propllelils lcullão
repetirias vez~s ludibriado ii idolatria das lla~ões rstran~eiras, I iII-OS all;lICIll corl'l'l'clI\
a Gr,'cia e a Asia para persuadircm .... a qUI~m ,] a ,Iudl'os, da dil'inll;ldl~ de JO'hlll'i1It'l
« Alllrs:la revolução, uo tempo em que ~c publicarão as obras úe Voltaire e de Huusentra na sua politica fazer acreditar limas veze que s~n terriveis, outra que nada podem;
e com etreito que e podia lcmel' dc III11a urdem que escl'Uvia, lfue as lJemaventurada linhlio
no c~o veslidos COII. anquillhas, uu que discutião se a serpente linha ou não palas.
« Um homem que (',QlTllllun:;a inr!t:;lIalllente ti obl'igado a COll1mun~ar seguoda vez ?-Respondu, que não é obrigadu,porque cumpl'in toda a ubrigação que Ihc illlpllCIll os manctam 'ntos ua i:;reja. A lei que ordeua ii commullhão nilo ohri:;a sl:lllãu a substancia do aclo, e ii communhãosacrile"a é sulllcionlc )l.
o
(GEOllGI\S Gouu \T. - (JEuvrcs morales. Dou'li, 1700, m. 1", pag'o %:i).
( Um filho que no estado de embria:;uez mala seu pai, pode folgar com o homicidio r!'u:
commeU,eu por causa da herança que \'ai "ecehel'; como sc suppüe que este parricidio não
fui premeditado, e que além disto lhe deu cm resultadu :;randes riqueza', objecto que ê b III
ou pelo menos nào e com certeza IUcio, segue-se que esta duutrioa nãu e repreheusI vel II.
[lUL:~ tit..2 0 , pag.228).

"
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cinco Capitanias, a saher, Pará, GUl'IJpi, Cornelá, GlIl'lIpá e Caho ,lo ~orte,
lias q UiWS túdus IlU povoa~ões de l)ol'luguezes, c estes POlil milior (Iilrlu
uivicliJos muilas leguas uns dos uulros, em SUtlS IUVOIlI'iJ5, e filzlJlldas. l:lIfn
l1Iuilos rios de navl'ga~àll Jiríkullllsa elll lI1eio, CllIll que é il1lpllssil'td
sen:1l1 estas o\"ellll\s cu ruJas por lIIuito:, paruchos, ljUlIuto lI1ai,; 1'01' um só.
::iegullua, purque nesle l\Icsmll dtlslriclu bllllltlilas aldêa,; de Illtlio chri·
tãos dfc! dill'erellles Ilaçôes, e línguas, e IIOS StlrLões delles 1I1llilOs GClJlills.
a cuja conversão, lllUlbelU e lão obl'~gllllus os miuislrlls de~le l1:l11d,) pUl'
"i verem cm exlrelll8 ne(;é siàude, e alélll desles, todos os lIutros 1lltlill',
que sC('\'tlm uos Porlugllezes. que uiio sãu 1l1tHlOS em nUlllero, nelll lem
IllCllOS il1lpossibiliJadtls 06 lutlios de slIa dllUll'iull, e sidl';J~iiO; por seus
)Il'oprios seuhures serem os qlle lh'/l i 111 pedelU, e diffkullãll para ClS Illiu lil'lIn:m um dia, do serviço que lhes fazem, A len'eira e muito prill 'ipill,
):lIrqlle os goverllauores e cllpilàes-lllóres, que ãu o' qlle tinlnio ourigU'~àu de mais cuidar lia cLlri tanrtude, COIllO Sua Maae taue loas cm;olllincHuu uo~ sellS regilllentos tiio piOS, b l~o eatholieos, ljlle parere fllriio
uiclauus I,elo Espirito Saulo, mas elles, cégos do inltlre se, de IlUnhUlllü
outra COIl. u lralão, serl/io de sc 'aproveil~rem Jo suor e 'ungue J(\ dillls
lnJio , ainda que us acaoem ROS seus lreS IUlno~, sem l'tlSpeilu algum au
bum de suas almas, 60vernando com titnlo Imperio, que nenhulll parucuo

--------------------srau, e dp. OIHros ímpio syslelllaticos. que se suscitassem prédicas religiosas cunll'a
prédicas, impre~s"" CUlllra S~IIS illlpre,~sos. isto 1:t1I1CeUc-se, EII lli';'~I' cm IIl1tru
IlIgar u qlle tillila d,'cidido ,"stas erllpçÕ~.s di: illlpledade; 11Ioslrei qlle a r,allsa prol'illila
do me,mo ,kSllilisllIO ao '/lIal s~ quer vultar hoje; ílluiqllei Sl'lI caraCter e sua li:/IIlcllcia. Em llHlt,á prilll'ira illforlUação do 4111: so: llispullha, prOl;nllsl ir]ll!' i q lIe Iii nlus ii
,'1' illlllllldados illllllcllialallltllte da Illc~lUa torrclILe: III~IIS progllllslicos a-s.iL se
l'eali.~aràJ. Lallll~nlãu-se de ver reprlldllzir-se huje, CIll Loda a parle, \'ollaire, e 1\01lSM~all : se lião li f.:SSCIlI 11Iorrido, nascerião a!,ura.
" I\econlelll-s,: a re,peilU da n:ligião, do Ijue era a França na época da eulralla cio
c1cro, 011 110 1I1011IClIlo da reslallração: CIIIU.. I ClIlão, sem ii lIIinilllU prol ocaçiio, Cfualltlu
!lIda a França, suiJl'I~ csle ponlu, tinha '-oltado das suas ilul.igas eXlravagaucias; qllalldo lião havia xClllplo de puhlicar-se Ullla dUIIII'illa impia, ou IIIlI livru "hsc~no l't'itcl'ilr 'III-se pruvucações (;Olllra livros f' syslelllas ~sqlleciJus: eslilbplecel' cUllfrl't:1I 'ia~ c
cspccie de t~s~rill1as elltre os illcredulos e os crenLes, ás IJlàoS, e cumo t'm lhealro, lia
IU't'sença de 11111 allditorio CUIJIPOSLO (lc jllradus ! uãu de\'U dizcl-u, lal cOllcepção lIalla
fui llrlldellle....
« 'us uulros poutos de visla,a iustrucçãu puulica,não cOIl\'ém que sc confie a Padres
f'~las

l< AI m do purgalol'Ío que todo o mundo conhece, diz Lacr(1ix,
e!!undo Uellarmin e Guimeniu" ha um outl'll/ugal' que·é urna blJlla Cilmpina cobel'La de Ioda a I' plJcie de l1ol'cg, que
«'(halão UIII cheiro delic1I1 1), sitio encanLadol'onde <Isalmasuãosolfl'em as penasrlo sentlilo,.
};sr.e lugal' para os qu " lêm culp<ls leves um l-Iurgatol'io luilii:\lldo, Ullla prisãú sl:uaLuna,
ul.lde se púdl:l t.: lar em d houl'l\ )l,
O' qUl:l para iii forem não lião de e;;l.ar muito mill: e quanto ao outrn purgatllrio nin~1I m,
se~undo e tes P!1dl'l:ls, ahi se rlelllOl'a II ln is do que !lez ilnDO ; I' La acr.l'e.cenlal' que coul'ormeii sua doulrina lodo os plJccadll li,) vellial:l-; (J que deve d~svanecel' lodll n receiu do illf 'mo.
C( Maria pl'I)fel'ia :InLes SUl" lel'lJalllenLe r.lllldemnilda ri ptlnas do iII rem", , l'iI'ad,1 da Vbl.a
de eu ül!w, t: II ver 05 dt:llJuuill , do li ue I I' irlll conr;ebida t:Il, pl:lcca!l. uri):!llllllll,
(P,IIII\H OQlIE1"l'f:, stlrm~o pl'é:!ado em Alcal;i 'III ItiOO).
Nicolão Orlanrlini, Je"uiLa, a segura qlle Salltu Il!lIar.io viu a alma de IIIll riu S\'ILS rlJll1panheirll qlltlsllbia aocéo, e qlle es[;, arllw lellilo P:lI'arlll,lhe pmilissl', '1UU Lútluu dni.:.L<lvIIUtl
ll"dS,e UI) /J,iJ.JiLu ue J~uita lcria u (Jri \'ik;;iu UI: eull'iu' UO; Wl"lJltu IIU céu.
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tem uusadia para lhe fallnr el11 ql1e dn Iu~nr e SOCl'gO aos Tndio" para ileudirem [IS obrjgil~ões do SlWS al,mas, o se algnm 1I1glllUll vez o faz, é SfJm
nellhum fruclo.
1'01' esla causas, qnc digo e torno a dizr,r, por descurgo tle minha onsciellcia,se pordem as ulmas, assim dos Tndios, I~Ol1ln dos L'orlugl~ezps neste
ESlil(lo, e tambem lemo, que se perciiu cm l'orLuglll as do quo tcm obriga~iío de remediar estes t1umnos, e os ,!~o rernedeiüo, emellr!oodo o mudo
de sou governo secular, que alé IIgora tem havido ne~te Estado, c provelldo
de pessoas ecclesiasliclIs q 110 teuhüo as partes requisitas tio lemor de neos,
O letras para acudir a tão embnra~adlls, o dcseocllmillbadas consei ncias,
como sã@ as de todos, os que destas purlf's vivem; porquo posl que nesla
cid ode IHlja religiosos. siío pela maior pnrte moc,os, II iCffi os lelras para
is o ner'ossaria, por não terem ainda e tudo. neiiles seus convento, e
süo faceis do acomlllOdar aos mesmos erros 110 po,o,soLl'c o tomar e veuder Iudios, e nào estranhanuo i so 1105 seculares, parI! mellwr viverem rorn
d/e', confessando-os e llbsolvc., lo-o , ussim na vida, corno 011 mOl't"
que é a principal causa llos homens viverem tão cégos, rOI!lO vivcm, I}
lerem alguma apparencia ue dcsculpll; porqlio se II.'I ulgulll douto e timo·
rato. que queira desfaz r os düos erros, enmo ha I)()UCOS cli'ls sllccetlclI
'-lO nev. Padre Antonio Vieira nu slIa hegatlu. algulls religiosos suo os
nC'm pelo interesse dos mrsmos Padres, nem pelo Interesse <lu nação. i\ pretendida
nccessidaor. em confiar a inslrtlcçiio do grego, do latim, do IlIgln. dn italiano, da
historiôl, ele geographia, da Illusica, da IIança, da !>ocsiil, du pinlllru, da esgrima, das
artes e omeios, aos Padres, Otl, como prillci[lulmenle o querem, a congl'l'~açõcs religiosas, é nlll erro. o qual para o espírito, nãu só Implicl de abKllrdo, mas qne pelo
interesse da religião, e mesmo dôl sociedade, tr,lZ comsigo cOlIseqnencias as mais ardnas.
« Qnereis eslabeleCl~1' a l'cliglllo e n moral, qnerels ellnobrecer e pnrilicôll' os costumes da iociedade. Ah! deixai vossos JOJUttl18 e vossos Ignorantinho$; sejão-lIoS
restitnídos bons harbatiinhos, os bons CLlrllll:hos, I>ons mongp.s tia Trapa: honl'ôldils
pe~soas, qlle de nenhum modo se illtromellcm nos nossos negocios mundanos, mas
antes os ravorecem com snas oraç(jes; condll~í-nos estes alltigos gigantes, estes hl'l'óCS,
rste!! conquistadores dr. I\nJa outra vida, os l)lIal'S Intlica\'ão tania di~nidatlc ('111 sua
lllllnilhaçiio, tanta sCl'el'ídade cm suas aftlic1;õ 's, e que tão eloqllent mente uos rallal'ão
com sell silencio.
« Conll 'ço vos~a opinmo ; com a moral srlll os rilos, O homem na sodr<Jarle, como
,'ós pensai~, não está assáz tlomaclo, nelll bastante submisso. l\}as conl'éllllJlle elle o
Antonio Sirmon, Jesuíta, morto em 1(j!'3, disse na sua defesa da virtude, que é permillido
a qualquer obrar pOl' temor e I 01' espel'nuça,
I( Se llIawrd'5 Pedro defendendo-vos \egilimamente, podeis jurar diante do juiz que o não
matasteis subentendendo injustamente.
cc Se fordes negociante, e e as 1'0 as fazenda forem taxadas em um preço mui baixo
podeis servir-vos de p sos fal ilicados, e em (:onsGient:ia ne!lar c:om jurameoto diante do
Juiz que 1'05 tellhaes servido de pesos fui ificadus, subentendcndo cm detrimento do comprador ".
(P,IDIIE GOIl.IT, OEuvres llllJl'ales tiL 20, pago 3t9).
p,\1l0nTA DO l'AllAIZO OE UAIlOMET-I'ELO rADIlE 1\1lNIIIO(;&.

T1enriqueno seu livl'o rir\ir.ulo sobre a or.r.llpa ão (tos santos no c('o a se~lIrl\:
(Cap, í~l.l,lll • t'lelOS os hOlIlCns e mulher' f,i1g;m\u em I'eslin:, n13sc:uI'aclas b~iles.
.
lC~p. H). Que os unJO se ve til'ói,-, de Illlllhel'c', LI C!lI(l appal'ecel':iiJ aus santo' com I'lCOS
InlJc- li') dal1l~ , com U5 cabellos fl'isallos, com suius le <loqlliuhas, c camisas ue cassa,
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pi inH'i 1'0- CJuc a enrolllriio, c se põem da p<1rlc do povo, como nesra OCI'<1siilll se pllwnio: (I qllêd povo os se<TllCIl1, e crêlll tIntes a elles, por lhes
C'llsillarCl1I dOlllrilll1 lIIais C ofonne liaS seus illlere <'s; r;om o que OS erros
da' (·ulI,",,~lIielltia. !leiO 10m !lenllllll1a el11 mIa, Cos dilas religiosos sfio,
(15 qll hiiu de ditr il llco' maior cOllla dislo; porque se se conl'ormárào na
verdadn da dOlltrilla, e lião aclJArilO 05 leigo qucm os absolll'sse em uma
parle, quando se I"c~s llC'ga /I alJsolvi~ão em olltrll, elles cCllheceráõ o eslatlo de condenJn~li;ão em que vi"elll, e e clI1cndllrMi; c daqui se não
s'guirião lillllns in('IlI1\'c~IJi('lltes: IllOtivo pO:'que o Rev, Padre commi ario
tIe S:Illlo Alltonio, FI'. Christovão de Li:;ho<1, que morren Bispo elcilo de
AIIO'ula, lirJlI jú t'm nutro lempo das [Ildeas a alguns reli;óosos da sua
ordl'm; . qurrelldll esle anno u Padrc Antonio Vieira superior da Companbia dC:\ JCSIIS, 1\01' serem poucos sells eompullheiros, e haver de lel'(lr
t msigo Ires ao f:r\lio, 4"e êlS aldêus. que os Padre vi, itaviio e dOlllrinllvlio, Se r') arlis '1:111 pelos religiosos di.IS outras ordens, eu por julgar
assim CIIl millLl:l coUs 'ieucia rui dr. "lltl., que menos inconveniente era,
s r /Il ns :t\d tI. menos vezes visilil<.!as, que screm visitadas de 01111'05 rcli<Tio os, C)'JC precisamenle querião i.\ nfI'1rttls das mi :as,e mai ~acramen
105,('01110 (1S pilrochos !,Cll riO muitu penos3 e cI 'sabricla <lOS IlIdios, por serem muito pobrcs, e despojudos do ludo; o que lião cxperimoutilU CJm o
~rja r.omo prelcodds?
il~llil<;lIfl da sociedade.

c me mo isso é hoje

pos~hcl

? Ollser\'ai a este rrspeilo a actual

« Como' parlc dos llOS os allligos ritos, jií não r:dslc ('01110 sos coslumes, lJua i lJuc
n.'io d~,fl'uCll.l0, bem COIOO em OUII'os lempos, a vcn,:raçâo l~ cr('uilo. rellccli Cm <luC
situação se "C um manccho. qu ali 'aloir do colll'gio J se acha collocado ('ulre a aUlorilIillle 00 pnbliro que rcpcllc CSlllS ritos, c a autoridade dos l'i1dre~ lJue Ih'os impõem.
lisl,'S ritos Icndo-se fPilo c.lranho~, e de ill~uUla man ira incompaliveis com os novos
COSLulUCS do s 'cuJo, Ccomo ao oulro pill'lido uão eSl'jllf'cCU dal'clll-Ihes a mesma imporlanda que aos primeiros <tev 'res da moral, com anlicipação contll'c,ereis o Que lia
(II' aCOOICoel'. No primciro 1Il0m 'lHO CIU que com a autoridade du publico c,ollll'çal' o
(o'dio aos rilHs. o 1ll311Cl'bo ha de discutir ii moral qne ,-ó' Iigaslris a c-H"s rilo'. como
se f')ssem os 1I11'SlllOS rilOs. J 'sla mauelra fareis Ulll pcrf"ilo Iillel'lino_ Tnll'Cl 1'0/11
t 1Il10 J despr 'ndl'lulu-se elos rilos,dlc ~ilHla possa gnardar os pri ncipios da moral. Enlão
lcrt'is 11111 esrHlHlalo dl~ unira cspcde, filiai dc UIII hOlllcl\1 de bem ímpio.
(' IIIJje parte Cla /lillia se acha I)()v()(l('a de ladrõrs: perguntai aos bons Padre daqurlle paiz dr. que l1Iut1n sc predll7'c'II1.
COI1l OSysLl'lIla lJoje rccolrllllendado, imallina-sc que se hão dc fazcr pessoas dcb~11l

le'II" 58). Quo c<tel<t IJcmaventul'<tc\o tel'<l no céo a lia habitação p<tl'licular e que .le u
,,11"1 til habilõll'l\ um nlugnHico paJlIcio; que havurúô ruas largus, beiJas o grJndlls praça

pubh as, a lellos ocidadellas,
.
(Cap. 22). l!ue II, obel'ano prazor conslslir;\ cm heijar e abraçar os corpos das bcmavonluradas, quo cllas lomari\õ lJauhos e canl.an\õ como rou xinúe .
(Cap, (j5). Que as mulheres terão bellos o lou~os cabellos, que se enfeilaráil COI11 l1las, que
lerão VI' lidos e loucados 1\ moda como c:\na ICI ra,
ISlú porem não pas a de uma. loucura, e de bom ?;l'iIrlo pel'(!oarinn~os ~(l~ .lcsl~iL.'s, se .sua
obras nITo liv sem outras paginas; entrútanlu o ruelre Henrique nuo ndiculansou maiS as
Cousas s<tntas do flue o proprio Voltaire?,
Decid~o os n 'os leilor s, Foi por cons lho rios .Tesllilas que en! Treve,s ~o fez ~ e,po içiio
ela famosa InDica de Jesus Chri~to, foi por seu consellJo qll~ Afire e.!bibe em ulre Uame
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PillJrl?S d.1 Compllnhia,srniio qnB donlriniio 1l0S Tn<Jios (' os assistrm pnrsulls
1Ildeils. e us curi-'O em suas ellrprmidlllles, e lhes Ildministr<io 0" Sélcramentn", Sl~tn IlIais o/Tertil, nem intorcs e nlgllm, C(l1e é nmil das rausas, porquo
os [I,rlios os hnsc<in, • querem mais 'lne I! nenhuns outro mliginsos,
I'M C.tl! experiencia e pp,lo mais que tBnho visto, e sélbido dos ditos
Padre da Compllnhiil. assim do primeiros que est.iverão neste Estndo,
('omo milito partieulllrmonle dos C(lle ultimiHnente vierào mandndos por
SlIil ~hgeslélde: diAnte dêl Divinn Macrestilde, que m(~ !la ue julaar, dirro o
drr,laro,f(ue at~ ao pre. ente só nos ditos Padr 5 da Companhia reconheç/l
êl~ I'ilrtl~s neces'arias. por ser este o sIm inslitu lo rllr~ él reducção e cnnversiio
neste Eslado, o qnal vt'rdildcírilmElnle todo ha mist.er ser reduzido, e
('(lllvertidll, porque loons, Assim Portugnezes, como (ndios, assim christiios, COIT!o Gentios vivi<io até /laorll r;omo em gentilidade. Eu confes~()
publi,'amente de rnim, que todlls asrsreran~as, que tenho hojo da minha
s;l!vilçilO sào na r:i<lils das dlJutrinas dos, ditos PAdres da Compélnhill, ()
(1011 gra~ê1- a Delis, por mp, r,( lIservar II vida até êlO tempo em qlle viessp.m
iI I~~;lil terr,,: porqlle clll'S me IIll1miárão dilS cegueiras. em qlle vivifl, COITlO
os rnai • e por seu rooselho dr.sfiz o l.estlllnento, qlle já tinha feito, e dei
JillnI'(Jad,~ por lima eSCl'iplll1'l1 pnhlica 11 !o(los os Indios, que tinha por ('Scravos, qlle erào muitos, perdoando-me elles o serviço, que me tinhiio
c o~ Il1rlltores chrislãos, Posso alfirmar que ~e não oblêm mais do que homr.ns mal
prol'rd idos, c philnsophos,
Quando voll"i para "'rança, nas dnas épocas de i80n, r. dr. i80.I, tivr. qllr. examiuar o eSlado conseqlll'nle da n:\'olllçãO, com lodo o clIiriado r. zelo de ohsrrvaçiio tlp.
qlle SOI1 snsCeplivl'1. Drvo conrP.s~ar qne nãfl rnconlrei rnlãfl em parle al~llIna o espirilfl i1'relif(iosn systemalico, qne en tinha prpspnciado anlrS de t 78!:): ainda menos
ilchei o rspiriLO irl'eli~ioso, odienlO. e incendiario, ql1e sr. linha dado a conhecrr depois. e o qnal parlicnlal'lnenle dominava a t!poca da revohl~'ãO. Um Iimilado nnml'ro
úe Padr('s salvados. bem eorno a nado. nas Ililimas IOI'men!as : olmos qne proximameul" lil1hiío voltadv de paizc's ('slrangpiros, lodos eSIf\S conse~uiriio nflo só a estima,
mas lambelll a v('nrraçiio; nada havia, até a IllrSllla impil'dadr coberla de pejo por
St:IIS "xcrssos passados, qlle nflo sustenlasse fl'ilncamente os Padres, ou alé, 1If10 os
aculllessr.
Tcndn cu rep(>lidas vr7.p.s a 0JlPortnnidadr, pl'incipalmpnll\ nas minhas vi~~(>ns mi~
nCl'atogic.as,de observar as dilrer~nlps tl~rra~ do inU'rior da I"rança,d 'vo allirmar qlle o
espirilO religioso me pureceu não ler diminuido; pelo conlrario achei-o mui forlalecido.
um cravo que sem render tanto como a tunica, rem entretanto coberto as primeiras despezas.
DA MORTE SUDlTA DE ALGUNS PAPAS OPPOSTOS AOS Jl!SUlTA6.

Sixto v, roi arrebatado por uma morle prematura, (immatura morte prmce~to) na occasi1ío
em que ia sujeitar os Jesuitas á reforma de seu in tituto,
Igual sorte tocou a Clemente VIII, a sua morte pro~nosticada pelo Padre Uellarmin reali7.0Use Jusl.f,mJ.'nte ao momento Clll que ia condemnar a doulrina de Molina sustentada pelos
J csuilas.
J nnoecncio XllT morreu subitamente,quando meditava os meios de ab iiI' a sociedade,
Clen1l'nle Xl v mOlTeu drpois de terdi solvido os ,Jesuítas.
t:;' de notar que.>sws dill'erenle morte, e muitas outras emelhantesrle bispos er.ardral'S
pnuc'J alTciçoados aos Jesuitas, e sempl:e. rallecidos a proposito para a Companhia, contribul1'[,0 muit" para se null'll'E'1I1 suspeitas "Inl tra .
O Jesllíla Pedro Jarrige lenelo escrilJlll contra a sociedade um livro intitulado o Jesuíta sobr~
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fciftl, r<'lm qne ronoo em Ocos qne me ha de salvar, c nssim espero, que
~Ij('rellf'ní a ontros mnitas olm/ls, principalmente 1\ todos os Iodios, que
séio os I1wís dt'samparallos; porque depois, qne os dito'> Padres vierão, e
IIIltliio pelos all! )IIS, ainda que pelas causas acima uita , não têm feito tanto
fm III como puderão, se II elles e 1I0S [nJios lhes não puzcrão os que go·
vcrn;io IlInlos impeuimento., e sem duvida é muilo o que já têm obrado,
pllt' serem praticns na lingua, e a estudarem de proflssiio os que 1\ não
snllOm; e na uoulrina dos lndios, não só os dias inteiros, mas lambem
(cnmo me con:l:!) a~ hora da noite gastlio lljuntando II esta conlinuação
c zelo olltrAs industrias pArticnlares, que têm para aITeiçoar os Indios as
rO'ISI\<; da no .asanta lei; ain'h\ llqnel\as, qnedlJsi siiorepugnante, como
é o deiXArem as muitas mulheres, com que os Indios principaes são CAsa·
d()~, 1111 que os ditos Padres t(:m redl:lzido a mllitos, e já em todas as aldêas
lU11I alRlIns Indios, e 1ndias tambem instruidos, que na ,ua ausencia ser·
vcm r11~ maslr s, c mestras aos t1emais, de maneira que se púde affirmar
spm nenhum encarecimento, e assim o cerlilico, que em cada uma dlls
vi. itn , qun o. Padr's fizerão ás aldéas dos Indjos, ainda quc nào fosse
mlli<;. fllIC de oito até quinze dias, obráriio mllis em seu bew espiriwal, do
qll(1 todos o oulros religiosos, que tém vindo li. esle Estado, depois que
elle e conqll\stoll; porque em lodo esle espaço de IInnos, não houve um

" No IP.mpo ilo ~oV{'I'no con~lIlar, bp.m romo no tempo do gorerno imperial. Iodas
as prssllas podCI'iio ObsPI'\'Clr, C0ll10 CII fiz,aqllellas di~poslções: nin~uem naquella época
podia apOIll<ir, ((III' ('xislia lima s6 casa quI' pl'Orl's~assp. ii impi~dClde; niio se nomeava
II lia miii, a C(ual JlI\II quizes~e fazI'r baptisar seu filho, e t!lepois educa-lo no chrislianisHill. i\ reliv;ião, a I"nv;o lempo ahaudllllada, SI' reslahelecia por tanlo por si mesma,
1',.1\ IllP. llfill I'nV;ano, mUÍlo bem se restabelecia, Os I'adres. é ,erdadr, não liullão'uem
cxiSIl'nl'ia 'jvil, 1Il~1Il imporlilucia do mundo; erão mais procurados i elles cutão nã()
s' diriv;i:io ,is povoat:õl's, os povo~ é que, dI' toda a parlP.. se encaminhal'ào a clles.
" NII 1('1111'0 da l'lI'illlcira l'I:slaol'aç~o, printipiólt'a o /lessimo systema a sl'nhorcar-se
da Franca e contrihllio para os nossos priml'iros desastres. IkasslIlIlindo 1'111' hojl! nnl'a5
fOl'ç:Is.nós ;,ml'aça com novo~ perigos. l'l('sde o impulso que ~e tem dado a()s igllorantillhos. aos missionarios, P. ;'flS 5P llli"arios, de~dc que ltosSQS I'a(lr f \s, arrebalados ii
modl'slia da vida relíl;iosa,forilo com ufilllia cOlllluzidos·A lida civil; desde que, despino caelafal~o, os Revs. Padres prcnell'rão-o e forç,\rão-o II fazer II mil retractação; depois o Paelrll Jarrige desappareceu por eft'eito ele um crime que ficou impune..
.
~lelchillr Inchofll1r, .Jesuita, tendo sido designado como autor do livro inlltulaelll Mona!,cllllJ
dcsSolips s,foi arreh:lt.ado de I{0Il13 e súmente os rogos d(, Papa lhe poderão restitUir a liberdade. O Padre Scotti verdadeiro autor do livro escapou com dificuldade ao punhal II ao
V~nen(l.

ESTATI TIC,\ CURroS.l, DRSDS 15~0.

M doutrinas perniciosas tCm ido su tentadas pelos Jesuitas do modo ~eltuinte.

.
probabilismo foi sustentado por cincoenta e quatro escriplores Je UI tas desda TIennqlllJ
elll lGOO atA Lar.roix: em 1757.
O ppr. ado philosOphi(:o e a con ciencia erranea forão sustentadas por quarenta e dau!>
Je.uilRs (Ipsde alas IllTIIG07 até 17tH.
A imonia e a 'onjidencia por quinze, flesde Mnnoel rle Sá em 1590 ate Trachala em 1759.
A irr ligião por trinta e oito de de. alas em IG07 até Trachala em 1757.
Aimpudicicia por deZOito, de. de Sã em 1590 ate Flegeli em 1750, Ilusembaume e Trachal..
rl1l 1-~7 f' 1-,,9.
•
O pcr,1ul'i(\, o falso lestemunho por trinta, desde Manoel de Sã« Tollel em t5~0 8 tGOl ati.
lI.'ulel' cm 178$ c .\nlaine em 1761.
O
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que soubesse o Padre Nosso c a Ave Maria, salvo na lingull portuguezn,
que é o mesmo I'jue se fór.1 em grego, por não a saberem, nem a elltcnderem, como lambem os mysterio da nos a sanla fé, como é neces. ario,
flue IlOje os saibào, os que têm assislido á doulrinil dos l'adres, e nào
haveri' nenhum; que 05 n50 soubesse se todos assislissem á sallta uoutrina.
Assim que em summl1, Senhor. falln com Vossa MlIgestllde l\lanoel Tei- xeira, com perto de seteula annos de idade, esperando cada hora a morte,
e c1esencílrrc rr illldo, corno pastor dest/ls tiio mal governadas ()\'cllws, sua
cllnsciencia sohrc a de Vossa MlIrre_lllde, e da dos seus minislros, e dirro
que o nstildo ri !'ilrá e 00 Maranhiiu t m 11111 só rcmedio,o qual cOllsiste em
dUils COIISilS; a primeira que os novernadores ou rapilii -lIlúrcs não teobão
jllri:,dicçuo nos IlIdios das [lld~as, slllvo no que fUI' preciso, directllmeote
do servir,u de Sua Magestade, e cm neca ião de guerra; a SCgUIlr!;J, qlle as
ditas aldeils se cl1commendem aOli Padres da Conlpan!liil. cumo c faz no
Bril II, porque só desta maneira se conservllráú O' poucos lndios que !Ia,
I) com elles se trarào outros muitos do sertão, e uns c antro' serviráõ a
republie[l, como no mesmo Brasil, e os pohres terno rernHdio e eessarúõ
(IS cllptil'eiros injustos, e Lodas as ouLras crueldades c t)'rilllllias, que por
estarem 05 Indios sujeitos a pessoas ue pouca cOlIscicncia se cxcculão
<10 o hahilO ele 11lIrel,os reveslirão com a purpura, trocando suas casas com palClcios;
dl'sde qlle 11111 c).pleudor llIuIHlano, confuJtdludo-se com o eXpll'llClor da: \'irllld s,
ljlli~, dI' al~lIll1 nlO'lo H'ucc-lo,': ~xced -lo, c sendo lodo esle r('~imcn, Olllr'ora pro te·
f{ido na Bastilha. l' por carias régias, l:Oufiado la liberdade <lo dehales, consasrada prla
carla. rll'I'l:is notar as nOl'as ediçõl'8 rle VoJI~il~. e de IlOII~scall. de II ')n'cio e dc Didc1'111, dll 5yslt:lua da nalllreza. '<lo CllitUJe ' .. parciul j r'parai como IOdas eslas se mullil)lirão na nossas lojas de livreiros, I~IC. ele. li
l'agilla 53, capillllo IV. O ljue se del'e recomnJeudar aos prégadores, e aos confeslon's elas grandes persollagen~.
O l'mpn:go de confessor em todos os palzes de prlllcipcs callHllicos,é lima especie de
uiÍllislcrio, de mais 011 m 'uos poder coHfor1l1e a Idade, as paixõcs, o can'clcr, c a illlellif'rncia do p nilellle.
O l'a(lrc l.achaise por longo lcOlpO exrrceu esle mlnislerio, e alcançon Illuila consi-

o roubo por ll'inta o cioco, de 'do &ó o Tollot em

((lOl :ll~ Aotoine em 170t.
homicidio portriola e sete, de -do Só e Ifonriqlle em 16tIOal(, Anloine rm 170t.
O rOi'(i ,iclio e o crime de leza-malie~l8do U'm sido sU8111l1l~dos por s 'lenta e dons .Jesuila !!
d sd' ~ltln 01 doSá, Ilelrio OI'hilut.apl:'l' 'III 1~\) I e 1~~3 al6Mal.!. 5 e Alexandru cru 17(,\).
A compensugão o'culla por 3á, desde Tollel um 1601 alé Ant.oine 'III 1761.
I)

IIISTOIlIA ~tnDEI\NA I'E\.OS lII~lJl'rAS. VOL"A DA lUlA lJ'ELBA.
No dia seguinte ao ~Q ~o Marco, o uS!lrpador aprescntou-se :\s porlas da. capital; foi enlão
lll! '1'0111 hllrror se OU\'lrao i'(nt, s de \ I"a o Imperador c oulros quo pareclão salur da bora
!los dl:nlOni,,', conllJ I'i va Q inferno! abaixo o paraizo I' Tal cl'a o aspecto dos partidislas dll
llouapartc; tOlOS rur;io as provas c1n sua nlegria.
(P~lJIIELuI\IGOET, ,Jesuila, lIistoire dc France paul' I'educalion des enrans).
WA·"EIlLon.

Cnrr u muilo sallgu(! mas o resultado roi ll'lorio -o para os alliados.... O mcmorav I dia 18
lerminou riu modo o mais feliz a lu 'la perlinaz o -an~uiuoleola que durava de de o dia 15....
A aud:ocia d" usurpador que era augmcnlada p 'lo 1'(: 'cio de um I' 'vez irrcpal'uvel, a rail'a
feroz de seus CUl11pli (\5, turjo certou ao geuio doduqno (Ie \l'l'lIilli'(IC'Il .... O . I'c:ilode llonap'lrle I"li ven ido Ofllla i llllallllelll ;U1iquillado~ .... Os nu sose O·.AlI.tria o lJassal'ihl a frollll:'lI·a.... O IIIIIlII!j() 10\ pel 5cguldo eJll lo(tas a~ dll CCÇIICS.. , Dez 'seis regimenlos'de ca"aJlal'la
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nelle ; e tirado ('st, p r.callo qlle é o original e capital deslas COI1'luisfas,
tudos os mais se remetliuri;to facilm llle.
Isto é o qlle eut '1](10, e assim advirto c dcdarn, pela hora em que rslou
o pela lidelidatle, que tlovo a Deos, e a meu r 'i, e por d 'sl'urgo tle Illiltilil
c?n ciellcia, a qllill por nitO ter feito antes osta u(herll,n ia e I'roto,lilçjio,
SllltO lIesta l10ra muito cllCilrrcO'ada, C II . im p ~o '10 I'aure m U cOI)fessor.
filie mantlando fazer dous trllslatlos allthenticos dl'slo pilpe\ o faça remeller logo ao reino, por via que possa cll 'g/1I' às reaes mão tio SItU Jagl' lad "
ou quando menos ás tios miui lros du ouselho ulll'l,lm,Hino, para que
r~O\'ejão como cOllvém no remedio deilll minha igreja, e acudiiu ii per?'Ç,tO di, tnnlas almas. E pllra que ludo, que tenho lIi\l() fa~a fé, o juro pelo
Juramento de minha ordens.
B 'Iem tlu r.riío-Pllrá, 5 de ,Janeiro do 1G54.-Mll1lOcll'eixei7'a.
Aló aqui a c:ertidãO;1l qliiio tlitrcrentl! era o (;ooceilo, qlle UIIl aUlJoantes
se fazia dos Pndres d" Corupanl1il, NO (lue ao depe'is se fez mais p lo qUll
na realitlade foriio, do quo O IUIU!dD, e seus iotere ses o represenlaviio!
figura de perspedl\'tl, /I quetll as sombras tlvultão os objecto; que [15
luws, II nito serem ft1rtMIIl~, dimiouem, pOi' er tudo méro el1 rr nllO d:l
vi 111,e ;dreclildo tillgilll~JIlto do pincel! cllegllll lei novissima da liberdades
puf lic.:.luas nesta cidaucl aos 28 de Juuho de 1757, "espera do Uivillll
d('ração ôí ~ua (lnh'fl1. 0601, polido, Iiabil, tinha o c.~pII'IIO ol'na<lo, de suave mOl'al.
dI' UIII l:""aCll'r i:.;ual:saheutW a l!ropo~ilO a~~II.~tar ,ou so 'I~~ar a clIn,d.'ncia de S"U j1l'uileuh', pllr~ uunc;a pl'nlill de \1... 111 ~l'II~ illll'ressl's, nt'lIl o: da sua companhia, ~ IJllal ~"
cn'lallll'Il"~ pro'slal'lI IXlJ1S officios, cedclldl) ao r~l ii gloria da proll'cção, llislilrçado
do P"l'sl'l-:lIidol' de Ioda (I }ll'olisslio conlrnria, fallava com model'ilção, alI! clogiava algllllS I'arti.;ol;trl's illdi~idtlos.
1'01ll:(lS dias alllo'~ ele sua wCtr{l'. R.II
Ilisse ao rei; « Senhor, ti pplico· \'0, a merc~ d,~
recahir VOssa tleição para IDetl ijuccessor na nossa CUlllpanhia, Elia é muito alrdçoallll
a Vossa ~lagcslHde; JlOpém ar.1Il\-se cm grande dislancia. summarnCOle nUlllerosa, e
COlllpOSla ele Clll'acl('res bem diffcrentcs, todos animados pela gloria da carporaç;io.
Nilo se poderia abonar em UQI des\'ulimelllo. e 11m máo golpe bem depre.~sa se acha
lerminado. » O l'I:i licoll lllo SQrprehendido deste discurso, que o repelio ao marechal,
scu prinll'iro cil'urgiM, o qnal na agitação de seu espanto o rclalOu a ))Ionill, primeiro
moço da canl<ll'il, e a Boulcluc, primeiro bollcHrfO, seus particulares amigos, dos qnacs
lia minha mocidade fui informado de bastantes destas anecdotas, Quanto o Padre Laprussiana picóriio a retaguarda do ex.ercito f"uncez e não lhe deriio um momt'nto de de (PAllllE F.li JWT,.lesuita, IJistoirede France, pai(. 'l·
JJepois da juocçiio de Blucher, Bonaparte pcrclcu a cabeça, abandonou o exeroito e desappareceu.
Nesta ituução um cnrpo da gullrda imperial di tioguio- e por um 8cto de de ,e peraç.ão dos
((uaes a historia 011' 'rece poucos exemplos. CercadJ de todos os lados e debalxu do fo~o da
metrlllha in"leza foi-lhe propo to o renderem-se. - A ~uarda malTe, mas.nlitl ,e rellde! tal
f(li a sua resposta e illllllcdiatamente estes furio, os vollin:ao-se unS contra O outro' e matáriioSll á vista t1I1S in"lczcs que na presença dest' !Jorrivcl
pcctaculo licár;lo p rfeitamellte
(!',\.DllE LONa liT, IJistoire de Francc).
sorprendidos. "
CUIIÇ •

REST.\UlIAÇ,\O.

A S de .Iulho, J.niz o desejado, entrou na sua C<lQilal 00 meio ria mais viva acc\amaçiie,
Cnlrel.. nto qUll o lyranno e seus cUlllpliccs Sll occultavão ou fugiõ'io como mochos ao rOUlIl'r
do . o l ! .
ILlem.
Foi lamb U1 um Jesuita quem dissc, fJllC o rei Luiz Xílll fOra clevatlo ao lhrono cm ti%
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Espirita Santo, tüo justa c neccssarin, lIssim ao bem dos lnLiio , que nclla
interessaviio não menos, que a sua l'iberduue, senl LI maior JiSplltil, 1;01110
aos morndores deste Estado, que pela mesllla caus,1 sllbirüú uo illlrillt'uilo
labyril1tbo em que estavão embaraçados, sendo e ta talvez ti caUSil elo
atrasamentu de suas casas, e deCüuencia da lIutiga opull'll(;ia ele SllilS ftlluilias, pO,r ser de ordinario certo, que, male pm·tu. male dt'labnlltur.
PROSEGUE~I-SE Oi TlUnALBOS DOS PADRE!5 N.\ SUA pnIMITIVA F' 'DA~ÃO !'iA
CIDADE DO P ARh.

Livres os Padres da antecedente e penosa perseguição, melhor inclinados, e socegados já os animas dos desafl'e(;luS, depois que a caridlldtl dos
l\evms. Mercenarios com carinhoso lrllclo lillha tido cuidJdo dus rem 'uivs,
c vião já comalesêidos com tanta brevidade os seus uüentes; Juvráriiu e 'te:;
a dllreza dos corações dos poucos apaixonados. que ainda \wvia, com u
diamanle da propria paciencia, com a humildaue c com o iocansavel ~eJo,
com q ue a todos acuuião na sua pobre casa e oratorio, como s~ f~sso lll
sufficicole collegio de larões para o laLorioso exerci(;io tios mlntstenos;
porque os dous Talião por muitos, e não obstante o serem poucos no 1111mero, erão muilos nas for~as com que a peito ue coberto se oU'eredão aos

.u

c11aise imaginava da sna companlJia, o mesmo se deve snJlpôr de qualqlll'l' onll'o religioso empregado na curte como confessor. Seria uem parél d,~sp..iar que e,Le IllÍnish:rio
unicamenLe se confiasse a nm c1erigo. O rei de Sanleuha, Victur Amadeu. dbSt: a UIII
nosso ministro que ainda vive, e do qual en o lIOubc,qnc o seu cour·,sor. Jesllila.l;r~
"emenle doenle, lhe supplicou o viesse visilar, e que o 1Il0ribunoo lhe fl'z csta falia:
« Senhor, tenho recebido excessivélmcnle vossas uouuadt's; (lucro les'emuullilr-~us
miuha ll'ralirlão. JêiOlais nomeeis confessoi' JClluila; uiio me façais PC1'(;UUlélS, poryll\:
não responderei. »
(Exlractu das memorias de Duelos, tom. 5. pago 1.'19).
Uma das principaell vaidades dos Jesuiws,consislia l'UI inll'odn:r.irelll-se nas casas dCls
grandes ao momento de suas nltimas enferlllidades, como t'l1Iuaixac/"rl's de U('lr.l, (11Ie
lhes vinllão aurir as ponas do céo,sem os fazertlll passar p 'lo purgawrio. No rcillilllo
de Luiz XIV, não era do bOIll 10111 o morrer sem que lhe liVl'sse assislido UIlI JI'suil;l; I~
o roulleta uepois ia gabar-se a sens uevolO~ de que elle tiulla c(Juvl'l'lido UIll duque e
par, o q ualtcl'Ía sido couuemnatlo, se lhe lião prestasse sua protcqão. O Illoriuuuuo
e que em t8t5.tinha dest~rrado para Santa Helena o marquez de Bonaparte, major general
dos seus exercItos, pelo cnme de Insubordinação.
CONFISSÕES))O lESUIHS.

~ecusão-nos _de

ser,!,!os orgulhosos, de querermo que todos os ne~llcio,; pnSl'pm por nossas
maos e depcndao de nus.... Posto que e tas accu açõcs sejfto iol'llndadas não rtevem.o- r1cl~al'
de nos condUZirmos de modo queo mundo nunca 110 pos~a I'azel' semellwntcs argulçõcs.
. .
(l~J.lit. de Mlltio Witelleschi, (!. do .Je ·uita51..
•
Mal'lanm convém em _que a Companhia de Jesus esta ~anÇ(renada. Elle a Julga perdida paI
seu .Cl'IllleS, ~~ Deos a!lao ~USlIVCI: c rtando, JlJ'Ofllndamenle.
.'
JCI olly'nl(~. I' IOravanll ,Jlzla: contesso com dôr que tudo o que se acha eSCl'lpto no livro de
1I1anannl nao soOre a menor conlroversia e que a sociedade dc Jesus tem UIHa ausullltll neceSSidade de uma reforrua geral.
o I'ODER DOS PAPAS E nos JESUlT.~S.
O Papa pMe admoestar os reis e puni-los com a morte.
(P. Sanlarel, Du I.!ape, tG25,cap, 30, pal:', ~96J.
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trabalhos. O Padre Fraaoso a uJindo ás obriaações do confessionario. e
doutrin:J. dos lnrlio escravos rio' Portuauezes, éI quem lambem não faltAVél om a explicação dos myslerios da fé; c Paure SOllto-~lai()r no pulpito, em qu~ era singular e na class de latim e r!Jelorica, e esla lJélrticularmente além dos filhos dos PorLuauezes, para diclllr aos reliaiosos tercenario ,sens insignes bem feitores, serviudo-os enlre obrigado e agradecido com esLe pequeno obsequio do seu prestimo: eril o que tinha.
Raros erão já os qne na idade morrião sem Padre da Companhia ii
cabeceira, não bavião odios publicos; porque aos maiores alalbava Il
inrlustrill, aos menores acudia o respeito e diliaeocia do Padres. Os prflsn:,
ereio visilado a miudo, e soccorridos com frequenciil 'om as esmolas que
tira vão. Os doenles da Misericordia, ainda que eriio jJouco, obrav<io os
da cidade, e a uns e outros coo 013v50 os [WVOS operarias, qne, para que
() tempo lhe não obejasse em casa, levava o reslo d) dia e uralld parte
da noite,a liçiio dos livros para acudir ao pClreeen's, ernuaril~os da alma,
]10r serem muito raras I1llquelle tempo a leLrAs em u lia terra, lunto no
seu principio, que pllrecia não ter ainda sahido das primeira 1Iléll1lilhas
da sua infau ia. Erão de ordil1ario cOllsultados nllS lIegoeios de maior
peso, e em umêl palavra era lanlo o trabalho, e contilllla a li la do'> dous
l'udres, que seria prec;iso ceder li tão conlinuauo peso, 1113S por falta de
braços, que de ror~as de eSlJirito, por serem estas muito avanlnjaua , com
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p dia dizcr-Ihe : Com que dirrilo. excremenlO c/e colle~io, te dirigc a minha ca,a qnando estou em arligo d' morrer? Vêem-me ir á llIa cclla quando lens a lí-lllla e a ~an
grena, e quando If!U ordido corpo está proximo a lan.;ar- e à lo'IT~? flr.os ~oncell 'li ii
tua alma algum dircilO ~obre a minha' Tenho eu UIU prer,cplor na idade dI' sf'll'nta
lInnos? Trazes a leu cinlo a. chaves do paraíso'l Alrel'cs-le a clizrr qnc é-; emhaixador
cle Deos! moslra-me tuas cartas de oOieios; c se as não tens, dcixa-me nlOITCI'
em paz. Um benediclino. nlll cartuxo, um conego de Sanln A"'o~linho nao procmão
perlmbar nlPUS ullimos instantc. i elles não exi"cm UIII lrophéo a scu orgulho sobre n
leito de um agonisante i rcsidrm no seu cubículo: fica por lanlo no tcu. Quc ha pois
Clllre li e mim?
Foi cousa comica, quando n'uma bem triste OCCiISiiiO, em quc o elesl'clo dilqnrlll~
Jesuila Tnglrz por nome l\onlh viuha apnderar-se lia hora extrema do 'elchl'l' \11)11tc;,quicn: « rim, t1i7. elle, rt'slituir pSla 'Ima virtuosa ii 1'I'lil!ião,como . p ~Ionll'sq\liell
niio tivesse conhccido mrlhor a rcligiiiO que um I\OUlh, cnmo SI' Oeos houvesse ql... ritlo
qUI' I\lontesquiell discolTCSSf' fi manl'ira dr um HOlllh ! Expuls;p'üo·no do quarlo, e e\lp.
foi apregoar em todo Paris: Converti este homcm famoso, cuusegui queima "e suas
n~ hom~m proscripto pelo Papa póde
umaJu~'1 Ilcção pelo menos indir eta cm

er morlo em qualquer parle, porque o Papa tem
todo o mundo, mesmo no temporal. (B EMIl.\UUJ.
Niio (: Cousa ~in."'ular Ov:r homens que fazcm proíissãotle serem reli~lo oS,(o ,Jesullas)aos
quaes ounca fiz alai, nem lenho vontade dis o e que attentão quotidianamente contra a
minha vida? !
(Mem. de ~ully t. tO.-Carta de nelll'iCJu IV).
Sou rle parecer de ~ue voltem os Jesuitas, mais podeis gal'antir a minha vida? Eu sci que
1Il1e.s contão os nIeu" dIaS conlra os quaes jú uma vez attelllàrão;. l~nho pr~vas do que avanço
e sao ellas as cicnll'Ízes rias :ua feridas. E' nece ario não os IrJ'llar mUito. não os levar a
IIxtremos. I~u consinto pois 1'111 que elles voltem, por JII1 muito contra a minha vonlade e pai'
J:lCcessidade.
~UE1\IIIQUE IV) .
.Todo o homem do povo póde, no caso de não haver outro remediu, matai' aqu lIe que invadir !y"annicamenten poder; porque ê um inimigo publico.
(.'I.\XOEI OE S.l, Jcwila).
Nao lla duvida, e.'tclama o Jesuita AIl(lr~ Dl'1I~i,', que Cperll1ittitlo a lodo o homem malar
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pasmo e a omhro dos meslllo moradores, tiío [lgradeciuos já [lOS espirituaes fl.tVores. que recehiiio da sua nrdente cariuade, que parece, os queritio
lnelter nos cllrações. e ainda que se lhes multiplic'a. sem com os muitos
rogos /IS fadigas, erão cm todos indispellsoveis semolhantes supplicas, sem
as quaes não podião passar, como remedia de suas ordinarias dtls 'ol1solações, que a alegrill. que nadava nllqllelles dous fervurosos corn~ões desfuzia-se logo deixando-os de todo satisfeitos.
Era o cOllfessionario entre os mnis minislerios da Companhia, o que
por então fazia ITUlj- avultados os Inços /la pesca dos muitos e grandes
peixes, que buscavão no mar alto da conU sào para ajustar as vidas e
socegar as consciencias. porque a eoerrria do Padre Souto-Maior se não
descuidava de os ir pouco a pouco metlendo com suavidade e sem ruido nas
redes, sendo muito raros, os que ao puxa-las para a terra lhes escapavão
pela mall.w; e porque o grande numero fazia precisa a ajuda dos compaJlheiros, para que as redes se niio rompessem,pedirão a quem os ajudasse,
e rocorrêriio ao grande Pndre Antonio Vieira, que já entiio era cuegadu
ao Maranhão com uma gloriosa mis-ão de Portugal. Como solicito superior,
que era de toda ella. se alegrou com os augmelltos espiriluaes da nova
fundação. e que esla se tivesse estabelecido iÍ custa da muita paciencin e
humildade dos subditos; e porque a sua ida para o l'ará não podia ser tão
breve, pelo muito, que tinha, que estabelecer no Maranhão, avisou logo
carias PCI'sianas, P o SCII Espirita da~ )pis, " Iloll\'c muito cllidarlo rh: imflrimir o relatorio da COD \'ers~o do preside11le dr 10111esq lIiell pelo Rev. Padrc 1I01l1ll na(]uelle libello
(roltl/ire).
illlillllado antiphifosl\fltlico.
P.lgina 61, n. 3 « Devr-se com (l maior vigor imflugnar aql1rllrs que prr'lendllo escolas pam instrui!' a mocidade, nos lugares aonde os nussos ensiuão com hJlira, e vantagem. l'aça-se conheccr aos priDdpes,e aos lIla~istrados quI' l:stas pessuas (IccasionaniÓ
desordem. 'C sedição 110 Eslado, se os nllo imp~direm. c qne as dbsensües uc\'em princifliar pelos rapazes que forem inslruicio, di\'ersamente, e a final que a Companhia é
8uffidenle para ensinar a mocidade. I)
Algumas peSSI)i1S talvcz se JemiJrem da snpptica apresentada as dilas camaras. na
fiessão de 1823 por UIII pxcpllenle ddadllo. a resppito da sUflpressão de uma ('S 'lIla de
cDsino mllIIlO. P,II a a lJuat elle liuha eôta!>t'lccido um extenso alujamento: Ilella se lê
a informação Sl'guinle dada pUI' I1ma rommissão do dislriclO :
L o « A escola de ensiuo mlllllO foi estalJell'drla conlra o \'010 da anto' idade mnnicipai, a qnal constantemcnte recusou de a aôsalilriar. da cOll1missão do dblricLO, que oão
foi consullada. e sempre a desapprovou. e CUDlr.. o voto da maioria da ddaue.
lIm tyranno ('(ue se tenha apossado do ,oberano poder se de outra maneir'a se não poder fa7,er
-cessar a Lyranula.
ESl'IÕES CONFRADES, REYEL,IÇÕES SECRETAS..

OS Jesuitas de sotaina curta são osespiõe ria sohiedade de Loyola,sâo esles,Tesuitas secuJares
espalhados por toda ii sociedade, e cUJo numel'O augrnenla de dia para dia de um modo extraordinariu; multiplicão-se como os Insl?clos no estio; a reproducção opera-se por meio de
cerlas ~'onfrarias lac,s como ii archiconl'!'aria do coração de .lesus, estas CI ngrl'gações formãO
uma franc-maçonana .lesultrca. Os conlrades reunem-se em e pecie de clubs 1I1111S ou menos
spcretos a respeito dos quaes os governos inhabeis ou imprurlentes,lIl1 mesmo obsecados pelo
espirito de partido fechao os olhos com iochllgencia; não compl'chendem qUQ os confrarles
chep;arão um dia aell!bal'açar a aCQão da auloridade, suj'eilandn li ,'ua dependeneia muitos
"gente.> do poder. AllI põe-se em almóe la os empreg'1li c á cust,l de baixezas e de intrigas
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aos Padres Manoel de Sousa e Mnlbeus Delgauo,para que se preparassem,
e pllrlisssem promplos para o Pará a ajudar a seus irmãos, visto que com
semelhantes intenlus o linhiio al:ompilnbado tão fervorosamente para a
missão. Emquanto elles não partem e chegão, vejamos, o que vai obrando
o infalif;avel animo do Pallre Soulo-~1aior na consideração de esperar
por novos bospedes.
Erão as Caslls que por então habilavão os operarios,de tão limitado recintu
e tão poucos commouos, que sobejando para os dous, pllra os mais se
fazia precisa maior exl'nsão; e ainda que no mesmo lugar se pudesse
alargar o ediflcio, era porém a lerra tão humida, por ser baixa e alagada,
que não podia deixar de fazer para o futuro pouco sadia IJ vivenda. Era
preciso ao Padre Soulo-Maiur,buscarsilio em que se fizesse mais commoda
e agraclavel a babililçijl) do novo collegio, e aonde se pudessem gozar das
conveniencias precisas ao meneio dclle Achava-se n'uma ponta de terra,
que sabia mais ao mar,e estavll na parle da cid,làe junto ao forle le Santo
Cbrislo, em lerra alta de boa vista, de acommodtldo porto, c o mais lavado
dos ares e de melhor commodidtllle dtlquelle di lriclo. Erão aquelle cbãos
de Gaspar Cardo o e de sua mulher Joanna de .lello, com exlensão sufficiente para a nova rabrica. Commelleu a venda o Padre aos senhores do
cbão, que eom facilidade vierão no ajuste; não podendo deixar de concor2. o « Este estabeledmenlo tem prorluzido em uma cidade até então mui pl!rfeitamente unida, os amargos frucLOs que se linhno previsto. F~z a divisão eutre os haLJitnnles,
e nas famílias.
l( O lIIal era pouco sl'nsivel, quando I'.sta escola no seu primilivo IlIgar, I/ão continha
mais do que cento e de~ alulllno,; pnrélll o verão passado, eln qllal/to a i1ciluinislra 'ao
mllnicipill tratil\i1 de nuvas con,trllcçüc-; para aUf!/l1l'nlar as 'scu1as dos 19l1orinUlIs,
um 1»I'I/lIIro da ,ncipdalil' da escula Ullltlla, fez con 'lr/lir para e ta e,cula, um l'dilil;iu
suscepti\'cl dI' alojar I rczeulUs a\ulIllloS.
« Para preenchl'l' este 1I11\'0 et1ificip, foi prrciso rlar muila cla,ticidud" a toda a
jurisdicção uns apaixlluauos da escoli' IIlnllla. AprovI·ilaudo·se ele S\'lh h"IIS, c di! sua
social ,itual;uo para IlLJril>al' ul1lwll~s lJue dcpeudi1i ul'lIcs a ulallda1'l'1Il SCIIS fdlws Jlnra
esta e,cola: o lJue prouu~io rU"isão nas fillllilids, e uos CilsuUUS, collucando os pais e
I/liiis rm oppusiçiio l'n Irc si. II
3. 0 II Cunlillllaudo psla influencia, I' pstc modo de proceder, oitenla alllml10s da I'Scolu dos Ignol'tntills, e os IlIUIS instruiJos, silhirão tiil'luellu escula par u freljurlllurelll
alcançi\o-se 1ugare lucrativos e de representação. AIIi se formão listas de eleição édalli
que parlem <IS inOuellcias pam Ulll ministro ser numead.) uu ttemittirlo.
Os confrades formão associações sec relas, com fili lções mysterinsas. Ajudado por estas
associaçiies trnelão os jesllilas de dominar a opiuião pllblica: é deste modo que alies envIllvem
com ii sua fune-l~ iu(lucuGia os.interesses du esladu l' O" dos parlioulilres o mais uuscurlls,
no coração dos qUlIcs lêm sempre o cuidado de d -pertarem desejos amuiclosos que os
<h cipuld de Loyola se nào descuidão de salUazer, comtanto que os seus docei pro-alilo,
'e submetlão cegamente ó in ufficiente moral dus inll:lI'e -es.
•
ESCOU,\RD"llI,~S.

t' permiltido praticar o acto coo)uJ!al aotesda benção nupcial!

Sanches, NaV3ITO e oulro Jesultas di7.em que sim.
As arnphibologias são permittidas, qUlllldo houver um ju to motivo para se ervirem della5.
Per~untaes

(S,\7>'CIIE:;).

se sois obrigado á restituição no ca o de terdes ajudado a al~uem a commetltll'
um l'oubo com mai cCl'le7.a e facilidade? Re'pondo Ilegalivameute com probabilidade:
fluando mesmo tiyesseis suslentado a escada ao bdrão para COlllll1eller o roubo, ou que
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Tcr para uma obra tão pia, e em que todos inleressavão, cerlos j6 dns conveniencias, que :l companbia de tão bons operarias lhes promeLlião, e a
-experieoGia lhes tinha afiançado com os passados fruclos da sua grande
.caridade.
A' compra do silio se seguirão logo os embaraços pela visinbança d@
forte da l:idade, sendo por isso necessario tirar primeiro licença do go,rl~ruador do E llldo, da camara, e depois d'ell'ei, que todas felizmenle se
é1lcan\:árão, ainda que depois de passados alguns annns; o governador e
ministros reaes querendo molestar aos Padres, derão uma conla a Sua
l\lageslade, representanuo-Ibes os inconvenientes do collegil) para a defensa do forle. Chegou esta conla ás mãos da Sra. D. CaliJarina rainiJa,
qllr. foi da Gl'ii-Brelanha, e que governava enliio o reino, na au 'encia do
l'!ír. D. Pedro II, partido já para a campanha, ao que lhe propunhão os
mini lr05 da conla. fundados lia mal que o collegio fazia ao forte: re l'0ndeu, qlle mais fiava ella a defensa da cidilde, no forle do cfJllegio dos
(:ldauos da companhia de Jesus, e elll suas oraçõe . que em seu proprio
forle e artilharia. E na verdade, fallllndo ao humano, vencida a fortaleza,
e forle ela bal'l'i),q ue julgamos summamenle uiftlcultoso,estando as dilas forças,em sua devida e vigilanle seaurança,de pouco servirá o forle de Santo
Cllristo, e dlls mercês,mais que para espanlar o inimigo; pois a melhor deii

escol(\. mutua; este abandono, e a sua ingratidllo tem desalentado o animo do 19no-

?'i'llt'ins, os quite' além disto se al;hão expostos a insultos, renovando-se u esrilndalo,

<!t'puis que se soube estar a commissão do di. tricto occupada em remediar esle mal:
os rapazes, lugo que os Ignorintins (,s querem punir, arneação retirar-se; de maneira que rorla ii disciplina se torna impussivel.
is.o " A escula mutua continúa a ser dirigida por ullla commissão particular, pela
rpcusa que a publica I:ommissão fez de a rt'conhecer e de a fiscalisar.
" A I:ommbsão do distrÍl:lo, seudo a maioridade de sete votos contra dous, decidida
"0111 vistas dt' pa7. e unirru, e Pp.\o desejo de fazer Il~rnlinar as divisões,qucrendo estancar
ii lia orig,'m, sllpplicou ao SI'. nilOr supprimisse a escola, on requeresse au senhot·
gr3.u mestre SUi! 'uppressão.
« I':lla lem I:om ex(:esso f"ito unanimemente justiça ao professor, e decli!rou estar
convenl;ida que este professor era eSlranho a todos os fal;tos apontados na infurmação,
e que nãu havia censura al~llma a f..zer-Ihe (lor sens principios e sua conducta. »
(Auto verbal de policia appcnso ao documento SltjJ1'a).
obedecendo ao vosso amo que vo-Jo ordenava. pre tasseis os vossos serviços para conduzirdes un-a r,aixa por elle l'oubada, dado mesmo ca o de elle a poder trazer sem o vo sos
serviçu;.
(Trachala, Jesuita, de la régie du confesseur 1759).
O Padre Le siuspensa que um reli~oso que em vezde I'ugir,malaro individuo que oatacar,
não jJecca conll'3 a ju liça, porque não é obrigado a fugir.
, E' perllliltido matar ã traiçao um proscriplo.
(Escoo,\R, t. 4, pago 178).

°

"lis'rE1JUNnos mSTomcos ou l'EÇAS JUS'IlFICATI" AS CONTRA

A

SOCl.EIlA DE DOS JESUlTAS.

Vêrle. Senho!', desta camara I;ovérno não sti Paris, lDasa China; não SÓ a China mas todo o
IlIUllclo, sem que ningur.m saiba como isto se faz,
(' geral dos .Jesuítas T:lmburini),
Cum efTeito,os Jesuita como não silu pOl' seus in-titutos slIlJclitos cl algum rei, o seu Arai
jttlga-se ser o (Jrimeiro do mundo.. Enl 1773 havião vinle e dous mil Jesultas, !laje contão-se
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fcnsa destn ciuade pelo dito de bomens prllticos na milicia,toda eslá nas emho cadas, que orrerece a commodidade do terreno, de que se DitO poderá
livrar o invasor, vendo-se em breve tempo reduzido á desespera~iio, e
I'omo iocurralado uentru do recinlo da cidade; porque a qnerer alargar-se.
<1e cada póo de mato lhe sabirá uma boca de fogo: e pelas mArgens dos
rio, Ib" brolaróõ ionumeras sellas, VeOdl)- e brevemente precisado a
reeolher-se com mais pre sa do que sahio, e cum IlS mitos na cabeça, por
lhe nilo servirem para ontra cou a, não sendo, como não pólie ser a con~eOlla em campanha ra a, por não havei-R no paiz. que todo se meneia por
mar, e braços de muitos e ('mhara~lldos rios.
Vencidas já as dif(jculdades, e formado () designio do novo collegio.
pelas medidas, que o telDro fuluro f( se olTcrecendo para commodidaue
do religiosos, mnndou o Par]re Souto Maior phrir lo~o os alicerces a
obra, lall~aDdo-se a primeira perlra no corredor,que corre rle leste a oeste
l.:om a ist.encia do capi15o-mór,governador,ull Clllnara, e milís nobrezlI da
c;idude, que quizerão fazer mais plallsivel o acto, a que tnuos acudião,
scn;io ccrn I1S mãos, (10 menos com o de ejos, e corações; certos nas con"eniencia que a fundação prom~llia, om ClS proficnos minislerios do
S 'I1S reliainsos fundadores, pois, o prégllr-lhes, eonfes511-los, ensinar-lhes,
e doutrinar-Ibes os filhos. não enio partidos para des[!l'eZi.lr, em tempo
« lIa"prá ql1inz~ diag, estando a hrincar no hairro da barreira os eglllrlanlrs dos

19l101 intins, I1Ill delles, dlftlllaUO Tarclieu, tinhd ca\"al;:ado 11lll Illorleiro. Um chama-

cio r:oudel, rapaz di' ql1inze aI1UOS, que nãv pra alullIuo de escola alglllllil, di~se-Ihe :
JH'rl,'uc p ao: dóI escola Lancaster o collOC<lr-. P. alli; » e lomou o lur;ar filie o oulrO
uccupava. Tal dic'lI aniulillldo-se. agarra '1lI lima pc Ira corre após GOlldpl, p atira-lhe
CIIIII .. lia (J ca!>.'(:a. l~slP I'rudll-~p r,'rido. I'olln sohre Ti;nlicu, p O pcrsl'gllio até a rscola.
l!lIl'rp.l1du u~ Ig/loI'i'llt'Ínô uppor-se a qllc el\e LOrnasse a eUlrar, l;ol1tld o iujllliul1, c
chamoll gl'ulha.
Cl Tardi'u foi queixar-sr ao Cllllllllissario de policia . pllr~1ll como os a~~ravo. tinlJão
sido recíprocos, II <:OllJmiss<lrio ('UI C011S"qU nda do rC'jueriUWulO do 19norintín iuslIllado, r cios pais, não Jllo~rg'lIio na 'Iuer -Ia. II
Pa:;iua 'iJ7. n. 1. E' por islo qur SI' (h-ve repelida~ Veles clizer, p publicar Irequ~nte
mente que a Companhia s(~ compõe em parle de professos Ião pobres lJue ludo llit's
faltaria, a não lhes prcslarcm os lieis qnolidiana' libera,idades, ele.
«( Li em lima carta do bispo de Renes, Vaureal, no' o embaixador cm Madrid;
qual'enta e seis mil eqllinhentos; e ainda ha pessoas que dizem: onde e tão os Jesuitas? "Oculi
Jlabcnl, 'ed noo videbuot))
01'1 IÃO DO I'APA CLEM.E 'TE VIII-1592.
_ ,\ cu rio idade leva os Jesuita a intl'ometlerem-se em tudo, especialmente p~r via dos
confc;>Ionarios para saberem do penitenle. o que se passa em sua cas I eulre _eu~ bl~os. se~s
dnlllt' licns e llutra pes oas que nella habitem 011 vao, e me mo no quarlelrao. ~e <:onfcssao
1I\lI principe :lpuclcrno-se d goveroo d~ toda a sua ca a; querem me ~o "ov.ernar' os Sl:Ui
e.I;lrlo. l'aZt:ndu-llie acreditar que oada 11'<\ bem em o seu CUldndo e luduslrla. - .
Niio 6 um J.lhilo ophu lJU ll1 jul"a os je uitas, é o chefe da Igreja; agora vamos vE-los Julgados pelo. u lerceil'u gel'al, Fl"ônci ~o Corgil!"
_.
.
Nüularrlal';i o tempo em que a Cl!mpal)llIa nos JesUlI-l!s occupa.r-s~-ha toda ?as :Clen.cJas
JlUmalJaS, ma' em alguma appllcaçao :\ vlrturlr, a amblçllu a c1ol1ll,na! h; a sob~1 ba c o 01 glllho l(mio n -lia enlrada COUl mUita rapidez. Nillguem a pllderá reprtllllr. O esp~I'ltO dus no 50
c:onfrarle-(' clominild pnr unw pai~;io sem limites pelo bens lUlIlporaeii, tract.âo ue O' adquldr COIlJ mais furor ainda do que o sevulal'es !....
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que tendo tão bons engenhos, os descendentes dos Portoguezes alH.lavão
por falta de cultura, não menos rudes, que faltos de letras, por apenos
saberem então as do A, B, C. E como delineada a obra, era preciso haver
nperarios, que trablllb/lssem nella, com a pressa que a nece idade e actividade do Padre pedia, entrou na diligencia de pedir a aldêa, que Sua
Magestade lbes assignava nas fundações do Maranhão, Pará, e Gurupá.
cuja cópia de concessão re,tl se acha já expandida nesta eXIJo içào. Apre. sentou o alvará ao capitão-mór, governador e camarista , que promplamente lhe puzerào o cumpra-se, como Sua Magestade mandilva, assignando-lhe p3ra o serviço do collegio a aldêa de Mortigura, qll~ depois e permutou pela do Gonçarí, sobre o rio Amazonas, mas como as distancias
fossem grandes, e se não podesse com tanta fucilidllde ueudir ao serviço
dos Paures, fizerão estes cessào da dita aldêa nas mãos do governador e
~apitão-generaL Arthur de Sá e Menezes, com a condiçiio tle lhe conceder
licença para descerem outra á sua custa, em sitio mais perto dil cidade. o
que foi facil conceder pela conveniencia dos moradore , por lhes ficar
mais esta aldêa de Gonçarí da sua repartição. 00 rio J<lri descêrão os
Padres a que hoje se acba no Curuçá, com n50 pequeno trablllho, e gastos
do collegio, obrigando-se os Indios a servir tão sómenle aos Padres, pagando·lhes o seu serviço; e dando-lhes terras, e O mais llreciso para as
conselheiro~ d' Aragão,não tendo re"cbido sr.u~ nrdpnado~, rPCluerêrão a
ei-rei lhes permiLlis:e o poderem pedir eSlnola. A !'~le re~peilO n30 (h'vo ommilir que
em 1701 foi conduzida na pl'quena frOla ulna caixa ri!' chocolate para O gl'ral rios Je~uilas. Não correspondr'ndo o peso ao lamanlin,foi abena, r. ndla . c achanio barras rle
ouro revl'~lidas de choculalP. U ~OI'('rI10 mandou-as cunhar l'm mONla. e r 'rnelleu-, e
uma verdadeira caixa de dlOl'lllale aos .1!"uilas, qne nãll ~l' aln~\'eriio a reclamar outrn
con<a. » (Extracto das iJlcml)rias de Dudos, tom. V, pago 3lt).
I'a;.\'ina 1 J 9, n. 16. Que l'nsinl'm ;ís mulher.'s qnl' se qneixarem dos vicio~ de SCU~
maridos e rias amicções resullanles desle ',a (Iue dias podem ás rscoullitlas lirar nlgumas
~Olllmas para "xpiar o~ pcccallos de ~I'U~ mari(\o~, p. alcançar-Ihc~ a a!>~oll'ição.
Um pobre nlareeneiro na Normandia linha. á força de tralJalho e dt! economia. ajunwlo alguns cenlos de francos, no lempo em que cs mi~sionarios .Jesullas entrarão ua
ciclndl'.Stla mullier e,pavorida do ~l'rmão,no qnalum de~lcs bous Padr'!. dr-sere via com
traçus de fogo os tormentos do inr.'mo, foi logo conr's~ar-se ao pr 'gador. Este lhe
d'eciarOll que ella eslava em peccarJo Illortal, e disse-lhe que só pndel'ia alcançar absol-

de.•.• , que os

Ei< ahi maisnm vaticinio não de Volt;lirc nem mesmo de M. Michelet, mas sim de Jeronymo
CL;lnuza Ui po de Albal'1'8zin, fallando elos Jesuilas,
1';lIus u~urpal'ão as esmolas dos pobres, dos misel'81'eis e dos enfermos; elles aLLrahirão sobre
si o adio da populaça .... Elles manterãu rulaçües com a~ mulheres e ensinar-lhe '-hão a enganar
os seu' mandos c a dlll'-Ihes os eus hens em segredo.
lia muito tempo que a Sociedade (d"s.le nilas) tem estado em perigo imminenle de uma
subila ducadencia, porquelem em i muito mós cabeças e pe simas maxímas,
(Carla de SI. Charles de li> de Allril de 17i>9 a M. Speciaux).
Não tem lJavido ordem religiosa mais prcjudicial ii igrcja universal, e que tantas perturbações tenha causado nas províncias chrislã: , elc.
(O bemal'cnlurado Palafox ao Papa Innocencio X).
Elles lóm ~ido falsos sabios que ligão a iniquidade com a ju tiça, as lrevas com a luz, porque
-não ha alguma força cle I'azão nem peso de autoridadc que possa desarmar o furor dedes
individuu' que trabalhão como desesperados.
C:II'la do cardeal de Tournon ao Vi~ario apostolico.
Lô-se nJ- sent nça dada pelo parlamento em IG6~ o seguinle:
o.J.
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suas bvomas, como flzerfto e se tem até ao lJresente cOllsen'8do, com
lIlutUII satisfação de uns e outros. pelo borillrüto e assistencia que recebem, embora as islão com o seu traballio, com promptiJão e alegria.
Ne.te tempo jú os Padres tinbão em Mamayacú allTnns poucos Indios,
com que lavra vão alguma roça, para susteuto dos relilTiosus, aos qUiles
depois se ajuntánio alguns poucos Tupiuambá , e Goapire ,que tinha
descido do !tio Tocantins o Padre Francisco Velloso, e quizerào volulltariamente servir aos Padre, precedenrlo primeiro lic nca do governador
que approvou. fi resulução, lendo recebido primeiro para o erviço d'el-rei
passante de mIl almas, com que gloriosamente se reculbia a4ue~le in igne
operaria, fundando na Babia do Sol, a aldea que de~ois e chamou dos
'l'upinambús, e hoje se clHJma do Anil, em razflo dél faurica que ahi
se formou sem eO'cito, ou com O nome de Cabú, qlle é o mais lririal, p,
conhecitlo dos moradores. E-tes poucos ca.aes, que tinbão vindo cnm
élquelle grande descimento: e ido, por pedirem assim os Incli05 au
Padre' elloso, para a fazenda de Mamü)'acú, pertencente á companhia,
farão depois meti inados pelos invejosos, para que se lhes tirassem,
olhando mais para os poueo3 que ficárão, que para a grande mllltidiio, que lilllltiO á iiuas ordens, devido á activirillde, e zelo daqllclle
bom Padre, selldo uma das maiores aldêa', que tiuha Sua Mllgestade;
vlçao depositnnclo em SIIas mãos tuna esmola de seiscentos f,anros. A nossa devota
perturbada, não hesitnu para ohler sua sal ração sacrilkar o fruc:o do tmlJalho de SP.II
marido; el\a fUI ta os scise~nlos Crancos para /"I-mil' a sua allUa. P"s~ados al~uns dias
J1rc 'i. õcs do gOl'erno domestico. determinarão o lUarido a recorrer ao th~souro de
I' s(,l'I'a, t'ste tinha desaprmreddo; porém não haçia arrombamento na pape/einl, neUl
o mais p quentl 1 ~stil>il) de 1 iolp.nda. Suspeiwndo loltll de sua mulher e instada com
r.Oicada, conCessa o f"cto, e francanwnt\~ relilLa qUilnl0 se tinha passado ne:>te arligo ii
rcspeito d'cl\a e do missionario. O esposo não publica o faclO. arma-sc COIJI um par de
pistolas, e apresenta-se na ca a do Hndedor de absolviçõe • Vcnho, disse p.l\e ao missionario, conCes'al'-me, ou antes, alliviar minha con cienda, revelando-lhe importantes mysterios. Conseguio COI11 este pretexlo, clle sc dirigissc ilO sitio mais occnho do
quarto, "ponta com a pistola para o santo homem. e nesta posição lhe I~mbra eHI poucas palavras o ca o dos seiscentos francos,Cp.ita de la maneira a restituição.o marceneiro
se rctira sem mudar da allitude, fecha a pona ao missionario ainda e:;pal'oritlo, e volla

o instituto elos Jesuitas é inadmissivel por sua naturcza em todo o estado policiado, como
contrario ao direito natural,atlentatorio contra toaa a autoridade e pirilual e temporal, e (;011I
tendencias de introduzir com a capa d~ um instituto reli)!;ioso,um COl'pO politico CUja e enria
consiste em uma cúulinua actividade para che~ar por toda a casta de meios directos ou iudirectos, occultos ou publicos, em, primcir ruga r a uma independencia absoluta, e successivamente a usurpação de toda a autol'idade.
'
Asentença de 176-'/, contém tambem a passagem ser:uint~ sobre a moral dos Jesuit,a~: A
moral pratica ria ociedade do Je uita b pcrver a, destructlva de todo o prInCipIO rell~lOso
emesmodapl'obidade, Injuriosa á momt christã, peroiciosa á sociedade civil, sediciosa, altúntatoria contl'a os direil.Os e natureza do poder real e mesmo contra a segurança ria pessoa
sa"rada dos soberanos, e obediencia do ubrlit'ls. propria para ex.citar os maiures di~turbios
nu'" estados e para criar eentreter a mais profunda COrL'upção n~ coraçào r!os hO'l1eu,!s.,
Em resposta a Ulll breve do Papa Clemente Xlll, Carlos III, rp.1 de He panha, eXpl'lIIl1a-,e
as i"! a re peito elos Jesuítas: Posso a -egurar a V05.'11 santidade quu !-tlnho pro,:as as mais
Convmcenles da ne..:e sldade de expulsaI' dos /Deus e t.,dos a Companhia Intelra,e 11.1.) sÓlIlenle
algun. individuo' ddla; eu o repito avo sa santidade e de nOl'u o a e:;ul'n e para 'ua ..:nusolaçào 11CÇO a ))eOS que lhe in 'pireoacl' ditar-me.
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ao principIO no sitio, que foi de José Bento (qne depois pllsson a Li.L~lo
de venda aos religiosus deli. Mercê'), chamando-se il aldéit do E:;plrllo
SanLo, aonde havia duas igrejas, orno affirmêÍnio homens tlllli"05
e por causa de uma grande mortandade epidemica. do contilgioso mill da
bexiga. se passou para a costa no lugar, que di semos de Cabú, aonull
fui algum tempo missionaria. Porém o Sr. O. Pedro mundOll no iJuno de
1685, que os Padres os conservassem sem controversia, e os governadurps
não bulissem com elles. Depois de muiLos <Innos, 110 de 1729 qui'l o governador e r.apitiio-general Alexandre de Sousa, tirai-os como tirou. pOlido-os no Guamá,purém ou o escropulo,ou o receio de contravir á ordens
renes, os fez 'Iogo restituir ao mesmo lugar de Marnayacú, junto da villa
da vigia, soccorrendo com seu serviço ao cLlllegio.
Esta noticia. que dá o Padre l\'Joraes, é pelas que teve dianLe dos olhos.
para que os vindouros saibão o titulo, 'om que nos servirào de tào pr ciosos obreiros; mas porque ao tempo, que elle foi missionario de Cabú.
o foi tombem da aldêa de Tabapaní, que por falta de terrllS em que lavrassem os rndios, no lugar anLiao, il mudou para quasi sobre a o ta
uma legua por terra, distanLe do antigo sitio, aonde fez igreja, e casas
nOViJS, com consentimento e licença do "overnador e capitão-general Joi'io
de Abreu Castcllo Branco, que a deu a requerimento dos mesmos Indios,
tranquillamente para sua casa. (Resumo historico das dout7'in,as c da historia dos
Jesuitas pag.80.)
Pagina 57, n. 4. « Lembrem-se os conrp sores e prégaclores d Iralar os prin ires
com afhbilidade, e mesmo acariciando-os; de não os olrenderem nem nos sermÕts.lJcllI
nas con versações; desviando-lhes toda e pecie de lemOr eh:,
Lui7. XI V por muito tempo resistin á proposta de l'stahe)pcer a decima. O .Tesnil;1
Tallier, seu confessor, vendo-o pensativo e triste, lhe pergulJtou o molÍlo. O prindp~
respondeu (Iue a preci>ão de lançar nOI'Os tributos, lião o livravão dos escrnpulos que
tinha, os qUiles sobre a decima se 10rnavUo ainda maiores. TelliC!" disse llil', que SI'US
I'scruplllos, pro vinhão ele uma alma rraca; porém qlle, para alliviar sua conscienria,
elle consullaria os casuislas da sua Companhia. Poucos dias depob.o inlrp.pido cOllfl'sSOl' asseverou ao seo pellihmte, qn~ não havia mall'l"ia al~uma de f'scrupulo, porqup o
principe eril sempre o verdadeiro pl'oprielario, e senhor de IOdas as riqlll'zas do I"\·ino.
Vós inlinilamcnlP mitigaes o meu escrupulo.disse o rpi,eslou sOI:f'l{i1do.Colll a decb<io dn
JesuHa,o edicLo foi publicado (Extracto das Ai emorias áe DitC/OS, tom. V. pago 3o,)
Q.uando Clemente XIVa igoou a bulia da extincção dos Jesuilas,estava senk1do ii sua banCA
e clJsse em pre eoça de uma pes oa distincta pelo seu meriLo e posição:
Está feita com etfeilo a supprp,s ão, não me arrependo; ell únll'nLe me decidi c1ep()i~ tie
ler examinado e pe:ado_tudo bem e porque a Julguei nece aria e ulil ii i~rl'ja; t1aria .. inda
agora este passo seja Dao estives e dado; C( Má que La suppresslonne mi dar" la l1lorte, ~
(mas esta suppre são causal'li a minha morLe),
Ninguem sabia explicar um pasquim que appareceu no palacio do Saol.c\ Parire e quo coolinha esLas ciucn letras, -I. S. S. s. V - Clemente XlV decifl"llu-o do modo se"l/iIlLu: (C II'
SeLternbre sal'à sedll vacante l) ( m SeLembro esLm'á val!;a a sal/La sc;de). Clemeul.e Xl.V 1Y10lTPU
dev~ra4o por um culol' iml1luflso na garganta, estolllago e intesLinos, depuis rle Ler sotn'i lo
horrIvels colicas: no mOlllento do fallccimenLo o seu corpo cobrio-se de Illallchas ne!;r.•• e
desfazia-se aos bocados.
.
.lá por duas vezes tinh50 havido tentativas de envenenamento. uma no mez de Abril e
outra no fim de Junho de 1774.
. Os Jesuitas fazem voLo de pobreza!!! Eu encontrei no poder dos .Jesuitas qnasi Lnda. aS
riquezas, Lodos os fundos II Loda a oputencia da AmeriGa Meridional; ell s nào cc 50 d8
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esLnndo no sitio ue MaLbios Caelllno, aonde se achnvél convalescendo, niio
muito di tanLe de Tahaparú, (que sem esta licen~a prec der, él n~o quiz
muJar) e porque n~o fique sepultoclo a verrlade com o tempo, digo ser tiio
falso, o de que o arguirào o. moradores da Vigia, que elle mudára a dita
all1êll sem licença do governador, contra as ordens de SIlIl Magestncle.
como é ver ladeiro que a dita aldêa, é do serviço privativo dos pobres, e
mais que todu necessitados moradores da mesma vil1a, por descerem á
custa da sua razentla do interior do sertào, para se servirem delles rumo
repartição nas suas Deces idades, como llzenio sempre, até que o governador e capitão-geucral Mendon~a, absoluta e potencialmellte os mandllll
ajuntar com os Indios de CaM, aldêa uo serviço real, destiuilda.
para arrecadaçiio dos dizimo', o que nãu poderá deixar de redun lar '1l1
gravo prejuízo dos misoravei- moratlore. E se tlisserem, que quando foi
missionarill lbe não dava os Indios, que lhe pedião, niio era I or falta du
vontade, mas pela penuria dos ditos Iodios e ter já dado os pouco qlle
havia, para as obras da igreja da milagro. a imagem da rir°f'LU Senhora
de azaretb, por con or(lala que com seus fr guez fez o Hev. e zeloso
vigario, de cederem clelles os morndures emquaulo uuras e ii obra, que
JlOje se acha muito atlianlada, e orandiosa. tudo devido á reliO'iJo e cnrdeal devoção deste fervorosos curistãos, cujo direito do seryi~o dos
P. E. 1\0 lerminar ii lrallscripção da lIionita SCCI'Ctlt dos ksuila-, illfurlllaluos ao
leilor existir na l:3ilJliolheca Publica do Hio de Janeiro, sohl'e a ~uarrla do aClIral hihlillihl'cario. o muiLo fieI'. Pilelr,· ~lo'slm Frei Call1illu do Monle SerraLe, iii listrado 1Il01l/{C
Benrcticliuo. um auLographo dil 1Jlonita, que scgulHlo o testemunho do rl'f"rido r"Iigio o, foi achado no colll'l;io dos Padres da ompaullia desla ddadt!, na tlcciI,ião .re
serem elles presos, NÚI) CoLl'jamos esse precioso documenlo com o que curre impn)ss'~.
por nos fallar o tempo e rt!lIlanso paril isso.
TRA LADO "AS DUAS PROPOSTA
DAS CMIARAS 00 ftlARAl'iIJÃo E PARÁ, QUI! Fon.\O
AI'RESENTADA PELO plloe IIADOR DAS ME'aIAS CAMAIl.\· I'. DA S. l'iliNES A S. )1. AS
QUA I!S l'ROpOSTAS SI! AeHA Y'\O DIlMOIIADAS NO CONSI!LIIO
LTIIA)IARINO, IJA aJAIS DIo:
cl~eo ANNOS. l'EDt:n AGOII,\ A S. 1\1. APIIESSE A CONSULTÁ sonn~: ELLAS.

Senhor.- a pri:ndra proposta O.... que os oHiciae dos srnados das call1aras das
rlnas cidades de S. Lui? do "aranhão, e de Sanla \Iaria d,~ Hl'lt'm do Grão-Pad, COIIW
caheças, daquelle ESlad(l por seu procurador Paulo da. 'i!va l'\unes, otferccerão a ossa
augmentar os Seus bens pela industl'ia ele seu tl'afi o que chega a POntO de lerem mercado:
de gado, açougue e loja. para o comm 'reio o mai vil -(CarLa de n.Palafox a lnnocencio X].
9s.le nita~ ào COI'l'uptores politicn de Lodo o governo, li onjeiro cios grandl' I' d' S\la»
palxõe:,e prolllolores do Jespoli 1\10; para abafar 'ln õl ril7.iio e apuderarenl- 'c da autnrictatit',
são inimi~o dos reis quP. c oppfJcm a seus ele ignio oblíquos e calunmiarl rlo'. de Lodo qUI::
amão sinceramenlco príllcipe e uesladoilJôem um eplroc\e ferro lias lIliiosdos reis, e opuuhal
nas dos snbditos; acunselhào a lyrannia e en inào o tyrannicidio; lioào ln seu prov ·ilt, a
intolerancia amai eruel com uma inclin'erença p. and. losa para com a religifllJ e a mOl'ili;
permilLem todos us críme' e não perdoão di pllla~ sohre palavl'!ls em maLr-l'Ías \JOUCO inlelJiglveis. servem a idolaLria que os considel'c, e pel' eguem o catholieismo qUI~ Ilos recuse a
Sua confiança. Uma quesliio Ihl'ologil:a é na Europa um n :,lncio Ile Eslado, enlretHulo que as
supersli ues malabal'es e o cullo de Confuciu são permillidas oa Asia.
(M. ele )looLclair. Comple I'enclu de l·in~Lilutllfls.le niles, note GI),
Bencrliclo XIV por ullla bullade 20 de DC7.embrorle liGI prohilJe ao;; .Jesuilas CI ou arem
para o futuro o e cravl 'nrelll os Imlio.' (lo Pan1i'luav. vpnd,··-ltIS "U C1JOlpril-1 s, selJara-lo;:
de su,us mulheres e ue seus filllos e LI spuja-Jus Ju s~us buus u dli.lilu:;, 'lc. I)
43
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fndios (lo Tnbar:,rn, CJlliz perpeluar nesta hi,;tnria, que em lOl10 o trmp
podL'rú rerorrer ti real piedade de seu rei, COI oruem á allliga utiliuuue da
SlliI ropill'l i(~iío,
Jil o Padre Soula-?lfaior r.om a as i t neia elus Indios de Morl.igllfn, linha
obreiros para adiillltar em relUCOS di(l a o1.Jril, ~ com tlInto ex 'e soo que
II metade rio corredor principiadu se at;hilva atú á' vigas de pedra e cal, e
c1ahi par,) cima se foi r.olltinllando de Lo'1 tllipa de pilüo, até f1car por
ultimo r,ullcluicla toda aqllella parlo carr srondúnte entre as penuria do
tempo 'cabcc1nes, com us qUilcs COlleurreu por elltüu a li1.Jeralidade o
amor de ManoelOavid Souto-Maiur, irmão carnal do fervoroso rllndadur,
como lamuf'm a assislencia de Paulo Murlins Garro, IYl"ULlUeS bem[eiturc,;
e moradores, amlJos, os mais nba tados daquella cidaue, nCio sendo necessaria muitos rogos para a multiplicidade das esmola; porque ao primeiro, as leis do sangue, e a um e outro <IS da relig-iiio e piedade, auriiio
as bolsas para repartir pelos operarias o jurnal. Mas porqlle ao Padre
faltava igreja para exercer nella o uni(;o fim a que a pirava O seu forvor,
mandou brevemente levantar ullla de taipa de vara, que é mais Ia ii.
pelas medidas a que o eonduzill o seu zelo, que era preciso moderar,
mais por falta de possos, do que por falia de animo para cmprehender
maiores obras. Não tinha müis, que um allal", aoude se collucou 11111
1\Iagpslarle prla secretaria dp Estado.pelo mesmo procorador promcllerfto aprcspntar-Ihe
ontras propostJS, de nãO mrllos t:onsideral:iio, c importancla ao serviço de O,'os, c de
Vossa Mal(cstade; para a'lllella conquista srra mais an'l'adavel a Deos, c a VossalUaf':cs!ade COIlI os inexplica I'eis sel'l'iços que nella lhe podrm, c desejão fazer os s~ns vassal1115 moradores no dito Estado; e porque depois de informado Vossa i\1aA'estade da prilU-eira proposla,foi sel'l'ido ordenar ao mesmo procnrador, que com dislillCção, e clareza
lhe apresentasse as mais,assilll o fez. e foi Vossa iUagestade servido Illallda-Ias com CII
real despacho ao conselho ultramarino, para nelle as I'erem os seus millistros, e COIII
etIeito Ih'as consultarem; e porque são d~ grandissima imporlauda ao sel'l'il;o de Dcos,
e dt~ Vossa ~Iagestade, e ao bem I:Olfllllum daqucllcs vas allos, e de todo este reino, c
ha mais de cinco illlnos se acha ainda dr'moradas no dilo COII, elllo, por se Ih ' opp()rcnt
lle'soas pod,'rosas, c de ~rillJde reSp('iIO, qlle anll'pô 'llI os seus illll'ressCs parliculal'l's.
aos do hem Cf),lIIUUII1 de todo esll: reino, pdos modos que se rnosLrão nas dilas propostas ao conselho, e nesta cópia dellas a Vossa Magcstade para ljue se sirva IlIalldar
subir a consulLa á sua real prcbclIça, e couferi-Ia com as propostas.

o Parire Lachaise poucos dias anLes da sua morLC,c1izia a Luiz XIV: - S'lnhor, peço-vos a
graça dc escolherdes um confessor oa no a Companhia, que (; muiLu all'eiç ada a Vo-sa ~Ia
gestade, porém é muito numerosa e compo :a de caracLeres muito dinerenLe e muiLo apaixonados pela gloria da corporação. Em ullla desgraça não se púde respond l' pOl' ella, e um milt)
passo dflpressa se dil.-E Las palavr'ls flzerão impressão no rei, e communicou-as ao marechal
'eu,primeiro ciruq~ião, oqual uSt"efE:lrio a l3louin primeil:o guarda roupa, e a l30ldue pi imciro
boLlcal'lo, seus latimos anllgos, da boca dos quae na minha mocidade soube mUitas anecdotas.
" ' ,
(~Iem rias ele Duelos L. l0, pago 13,\).
, '
O Papa Tonocenclo XTl [ arguia o .JesulLas de terem sidu em Pm\Ín os prollloLol'es e sohclLadores da prisão elos missiona rins, declarando que pOl' um inaudiLo escandalo Iizerão as fUI1C~íj.'s de beleguios para os prender~llI, e de, c~rcer~iros para <1S ~uardarem, sobre tudo a rc pCltO de .M~1. redimi, Appeaul, GUlgues mls lona fiO 'llalianos e Franceze '.
('1',5" dcs anecduLes SUl' la Chioe pa~. '260).
Eu pergunLo e é hone Lo consLituir os rehgiu u., espiões por dever uns dos oulros. acostumai' as almas m 'Ig~s ~ racei' ú dLsimulaçào c ú menlira '/ (sLo corromper o cora~ão. é degraJar u espmLo, (; Llrar aos homens Lodo o' sCIILim 'aLo de honra, todo os Illolil'o' de
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formoso quadro do glorioso, aposlolo do Oriente S. Francisco Xavier. que
por isso Or:ou sendo sempre o orago da igreja naquella cidade. Tal cra
então a pobreza daquelles tempos, que se lião poLI ia alargar a mais u
orualo da nOl'a igreja, que pelo decurso dos arJ\1OS veio a ser um dos
mais magnificas templos e dos mais ricos, e bem paramentados de todo
o Estado; porque crescendo com o commercio das drogas tio serlão a
opulenr.ia, se forào augmelllallrJo no culto Divino as j'iquezas, como as
mais bem empregadas do mundo.
A portaria da Ilova vivenua era um paleo r.ercado de páos a pique tudo
á ligeira, aonde pe~al'a uma escada, pela qual se subia paw o corredor;
ejunto á mesma estava uma parla, que eulrava para a sacristia. que era
tão limitada, como a igreja, na qual apenas bavia um caixão com idgUllS
pouco'> ornamentos, e um Sanlo Curisto em cima. Mas brevemenle no
principio logo da quare ma do al1l10 ue lG53, a tirou desta penuria o
Padre Manoel ue Sousa com o Padre Mlllheus Delgad(" e lviados do Maranhão pelo PadrE: uperior Anlonio Vieira, com um iJom provimenlo de
orOllffienlos e bem precisos, e algumas peças para a igreja, e outra,.; para
o servi\o da casa: e quando não lrouxessem outra cou a mais, que a si
proprios, trozião muilo; porque para muito havião de servil' em beneficio
dos proximos, que com lauto gosto buscavão. Foi notavel a alegriil, com
PRUlEIRA

PROPOSTA.

Instantemente caresse o Estado do l\laranhão, para ser 11m Emporio, on a 1l1~lhol'
conqnista no ag-raclo de Deos, c no real cOnCcil() de Vossa ~lageslaue,p~los in 'xplkal'l'is
qne póde fazt'r-Ilw lia COlIl"rsfto de milhõt,s dI' almas de llldios para o céo, 1:01ll que
J)l'OS se de por obrigado, não só ii pel'peLnar-llll' a sua real coroa,lUas rsten<1l~-la a illilio)'(~s impcrios, de que Vossa ~Iagestade prolliha para scmprl' aos IICl's. missionarius, e
,lOS 'pus prdauos. o ~Ol'l'l'IIo tcmporal polilico, e econolllico, com que admillistriio os
Jndios, e Indias das itldêas de Vossa Magl'sUldc. naqul'ile Estadu chamadas com impropriedade missões; porque na vcnladl' o não são; mas feilorias ue eXl'ssil':IS oegociações
temporaes, que fazem os missiona rios com o SCl'vÍl;o daljuelles Judius c Juuias, nns
emulação; é envilecer a lIumanidade com o pretexto de a aperfeiçoar, E que nso não púde
fazer um superior ambioiosu e crimino'o, do scmolhanl~s instr'umentos occupadus cunlinua,mente em se obsel'varem 'ptol' oonsequencia a lt'aiJirem-se '? E fazem-lhes ael'cditar ljuO ti
para seu bem, isto é o cumulodo fanatismo,
(L \ GIIHO":AlS, Gllmpte-rendu do~ consLituLion de' Jesuites, pa~. 17 I, ed it. in ! 2).
Parece que a sucHJdade elos .le Ultns tem o pouer ele obscurecer o wl, e de tornal':l ~ua
vonttlele os homens surdos e cégus,
(~I(l:-lCI.'\II1. Comi le-renrlu pag.64;.
OGeral li ti verdadeiro Papa d,l Companhia de .le~u5, c o I Jano deste instituto dtstructi\'o
de Ioda a nuloridncle e de todo o "ovcrnll tanue a cOllcelltt'ar tudo na Companhia, E ta socicclacte ambicio a Cuma naç:lu, lIl~n [1olen ia ú parte que g 'rmilla no 'cio de toctas lIS outra.
quealLera asua sub laneia e que crosce sllbre a' SIl:!S rllina .
(HIr.XE'I', mem1lro do parlamento de 1'Olllose).
Que outra reli"ião tem constituiç'-,es s·crctas, J rivilc"'iú que se nãu querem ueclal'ar e
re~ns occullas ?~.. , A i"l' .ja nãll aborrer.e a luz, pel.) conYl'nrill é ús tl'e\'as qll 'lem aversão...
c logo quc se deseje, pode'm \'er-se os privilegios, as iustrucções, os esl,!tuto' e a, !'egra de
c nctuctil do outros ,'eli"io·os. Entre os .la, uitHS ha religio os, mesmo l"hglUso prolessos ,(tle
ignol~HO as cl!nstittliçiies~ os pl'ivilegios e as I' gras pt'llpl'ias da Comp,anhia posto qlle,se submellaoe,obnguem a ~~IIi-la ,mUI pOIll'Ustl\m CO!liJeell11enloclellnse l~tO pôde Vossa l>an,llrlar1e .venli ar, se qaizer dar-se ao tr~1Jl1lho de 'e IIlturmar a till re pelto. Os seus 5Upel'l~\I'es
dll'l~om-os comrcgras tlclles -ú sabidas.
(Il, I',II,AFOX, Bl po ue Osma a InuoccllclO X .
,nandopllr terminarlase:tas numero, is:imôls cittll,;u • depomos a p~nrla c.om prazer; é <:Otll
elllllto (tuloros ter ele transcrever taes ma>.illluti mostllQ para as oótlgmallzar. IUllas l'I:lzes
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que os dous que 'herráriío, fOFão recebidos relas dous que csla v50, sondo
ll1utua:; as cnncrratulações; porque erão mutuos 05 fins de seus intentos,
e uns e os mesmos os interesses daquelle novo, assim temporal como
espiritual edificio. Forão recebidos os novos hospedes nas primeiras casas
c IItltigo itio, por lião estar ainda de todo acabada a obra do corredor
(por se ter primeiro acudido á peqllella iO'reja) recebendo nelln da caridade
lle seus bons irmãos mimo 110 t1'acto e edificação no exemplo, porque tudo
respirava unia asseiada pobreza, e uma abundanda religiosa, pois não
1illtando da parte dos operarias o dote, no que obraviio, não falLavà tambem o dabitul' vobis da parte dos fieis no que oITerecião, Trazia o Padre
Manuel de SOllsa a incumoellcia do cuidad\}, e govel'llo da cü li para ficar
mais de embaraçado o Padre Souto·~lllior no muitu, a que abran"ia o seu
zelo, c assilll lraclou com a maior actividaue de aperfeiçoar o melhor que
),ude a lIora hilbitàçâo, para c mudarem. corno se mudárão para fazerem
ilS flll1eçõesda samana santa do mesmo anno de 1653 com grande gosto
c alegria dos moranores da cidade, por os terem mais perto ue si, e mnis
1>l'Olflptos para o allivi(l, assim do corpo nos trabalhos, como da alma oos
1mlpito , e cOIJl'essional'ios, Mas 'orno a obra assim pela pres5a da lé1ctura,
como princil_ almellte pela impericia dos ol'ficiacs oão estüva seguramente
1rüvaua pelos madeiramentos, que suslentavãol a telha, de repeote abalavollras e fabricas, que lêm nas ("d~as, ou missões, junlo a ellas nos serlõcs, e em
cincoenta e dilas fazendas de raiz, que pussuem, e os seus prelados naqllclle estado. já
llU,tsi todo seu com o dito govel'l1o temporal, que tem na adminislra,iio do serviço dos
] IIdios e lndias.
porqUl'_ sendo baixados dos sertões, para as aldêas de Vossa l\lagestade; por soldados
c nloradores, com desl'ezas da fazenda real, para se cIJristianisarem t;omlllunicando
com o, calIJolicos "a~ allos dr Vossa Jiaf:eSlade. c para os scrvirem, dividindo-s<! na
fôrllla das reaes ordens, em Ires partr.s, uma, para subsistir carla anilo na aldea, descall, ar do trabalho. c propagar para a sua conservação; a outra para sCl'vir a Vossa
J\lagt'stade nas expedições daqllellc govel'Jlo; e a terceira parle, para senil' aos moratermo-nos enganado e julgamos recopiar não o pensamento ele um membl'o dI) uma
slIciedade reli<>iosa, mas sim as memol'ia cynicas de um bandido, Custa-no a COlllprehender
quese eoeontrelll!Comen. tão mi era veis que de.·clllpern o parricidio, o I'uubo, e o homi(;idio,
p, t"dl)~ os vicio, que Iisong.:liem I) desputismo e n:sim os punhdos contra o reis.
lia tres eculos que um espirito de vertigem domina a Companhia de Je-u'; se as sua abomillavei doutrinas não causassem horror ao mundn. se elle mesmo n50 Fo sem impllllictos a
(;nnFessa-las, qucm póde predizer o que seriamos hllje? quem sabe se por toda a parle 1150
)Jertencel'Ja o poder a essa ordem que o seculu lUX Lenl a gloria tle destruir para sempre?

jul~amos

(GEOIlGES DAIIINVOELL).

A camnra do derutndos nas sessões ele '2 e 3 rle nlaio approvou a fJxpulsão dos Jesuitas,
confiando-se na execução das leis' na boa vonlaele elo governo.
,Os .1esuiw forüo expu! os da Ru sia \)elo Czar l'edm, u grande em j 723.
j~m 1720, IlS mesmos fodio lançados róra ela China com prohibição ele alli voltarem.
Furãu b1I1ielos e seus bens s queslt"aclos em POltugal em 17b\J, e um anno deI ois roi anuncio
J\<;'~ li mandado sahir da cól'te e do reino por ser suspeito de intelligencia com os Jesuitas,
cm 1700,

Em Fl'ança fOl'ão extinctos em 176'2, e na Uespanha, e Napoles em 1767.
Tinha a C mpanhia de .Jcsus em 16~O trillla e seis provincias, duas vice-provincins, em
que havia vinte e St'is casns prure sas; qllatroceoto n qu~renta e dou COIll'~ItIS; quareula e
qllillrn casasde noviciado; duzentas e ,'illte Oito residencias; cincocnta c seis se 111 iIlarios ; Os
~eus religiuso' crão quasi dczaseis mil, e palhados pelas diversas partes ou r(;giües.
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têr50 a:; tC50urlls, não podendo sllster o peso da coberta, faltando pouco
'Para que os Parires ficassem debaixo della; porqne lhes defendia Oeos as
"idilS [lMa os futuros exercicios da sua maior "'Ioria. Visto o perigo mandoll
o Padre tirar éI telha, cujo pe o amear;ava a ruina, e em seu lugar mandou
(;obrir com as pêllb.ól ,ou rindóha, a que os naluraes diio o nome de Ubuçú:
e assim esteve os dezaseis annos seauintes até o de 1770. Emquanto os
Padres, Ilns arrumavão a nova vivenda, e outros descansilvão dos trabalhos
.Ia V;élO'em, repartin lo entre si os orticios para melhor ,1Imdirem ao bem
I'spiritual, lIssim dos Indios, como dos POl'tuguezes nos minislerios da
Companhia,
CUECA AO lARANIlÃO o PADRE ANTOl'iIO V!EIRA cml UM PEQUENO SOCCORRO DE
MI 510 'AlHOS: DÁ-SE l'iOTICIA DO Q 'E OBIURÀO DEPOIS DA UA ESTAl'iCIA
l'iAQUELLA CAPITAL,

Entra o anno de Hi53 o mais glorio O da vice-provincia, e com elle a
sua maior rclicirlntle na importante cbegada do Padrc Anlonio Vieira pelo
ii IJgrncnto, que justamente e pera no seu feliz g(lverno pHl'a todos suave,
ninda qu para elle trabalboso pelos pesados encontros, cm que topou a
sua prudenle e admiravel CGlOdUrla. Governava- e o Estauo como dissemos.
dores na e:\trac~50 do generos, e droga dos sertões, qne ão cravn, salsaparrilha,
cacito e Onlros generos, cm cujos direitos consi ·te lima da' dnas maiores partes das
rp.udas I"t'aes,(' ~anhandosalarjo como forros e livres de capfileiro: os I\ells,mis. ionarios
I' seus prelados, alltepondo a ludo, sens inleresses pa1'liwlares . e aprnveilfio da
maior parle do' dilOS Indios e Indiss, negando-os para O real serviço, e para o comllllllll dos moradores, e aiuda da terça part dos Indio', qll(~ (kvCII1 descansar do trabailio: enll)l"e~andn-os nils rderidas lavollras, fabricas e r]l'~ocios dos 'crtões, que de
111110 lhes rcsnlla cada allno o embolso de mais de 500,000 cruzados pelos modus, que
SI' Il\ostrflo \'m um calcnlo jllnto ás propo. tas, qne eslflo 110 COII. elllo.
1105 qllaes 500,000 nllzatlos nãu pagflo dizimos á fa7.Pllda r ai del'cndo par;al'-lll'os
{'umo lar~all1f'nte se mostra em 11111 pilpel de direito callollico jllllto ás propo:têl' qne
cslàll nu consclho; sobre o qUill direito se fllnllarião as nrdrll:, qne Vossa l\Iagrslilde
lem l11alHlado il{I'":lIe Eslado em 12 de '01' 'mbro de 16ú'2; \:111 Gde 'ol'emhrn de 169!J
I' PII' 17 dc ,Jan<'Íro de 1701; e onlra ao gorei nador e capilflo·general daquelle Eswdo,
Christovão da Costa Freire, para serem nOlificados os I\evs. Padres, para pagarem os
ditus di7.il1los fi fazenda real, por per!t'llCerem a Vossa J\1agrslad', os quaes dizimos
não paRão nem lião de pagar emqnanto Vossa ~Iageslade ex I"ressa lI1en te o nflo mandar
{;Olll as cOl1llllin,Il;Õt'S que ror crvidu; porque C0ll10 os I\evs. Padre. tCm grallde poder
,. resp"itu naqurlle ESliIdo e nesta côrle,temllm (IS governadores 110 dilo E:tado grangealos por adl"er 'os,cmualaçilndo-se c;om elles ainda no seniço de Vo sa ~Iageslade.
Tambem nãn pagão direitos na alfandrga da cidade do Pani, d rnais de duas mil
arruhils d(' caráo, cra vo, e salsapalTillJa, nem de outros generos, que 'mba n:ão, e enlrão
lIa caf-il da India e alfandega; nem na ca a do consuladu das IÚl'ndas qne embareão
)lara aqnelll~ I~slado e comprão nesle rt~ino. com o prodncto das drogas e gen ros, que
n 'II' vend '111 e remelll'lll com O pretexlo de serem, para paramentos lias igrejas e das
Inissas, que se assim fosse lerino as paredes caberias de ouro, lrndo só um adomo
limitado. porque as dilas fazl'nda [,0 para vender ãquelles 1Il0radon's, e oulras gr:lIld,'s pilllidas de Cazendas, que comprão aos commi. sarios, (Iue vãu destc reino, e lhes
pagão com a imporliulcia d mais de trinta mil arrohas dr. drogas, e generoso qne co11Jem di! suas la VUUl'Us c fabricas, e negados dos serlões; l'stando por esle o COlliUler-
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com :I jurisdicç~o dividida, e independente por dous capiliies-móres :
BlIllhazar de Sousa Pereira no Maranhão, e Ignacio do nego Barreto no
Pará. Logo que chegou o Padre Vieira o veio visitar o capit~o-mór, o
nohres e principaes da cidade; passadas as primeiras visilas, r cebell das
miios do Példre Francisco Velloso o governo, que lhe tinha enlregue no
Tejo. por causa da sua repenlina demora. já na ullima hura tla pélrtida :
reconbr::cendo-os lodos por superior, que era de loua a missão: ao qual o
mesmo Példrc Vieira conferio 100'0 o guverno da casa de _'o sa enhora da
Luz no ll1ranhiio; assim como tumbf'm o linha conferido já ao P{ldre
Manoal de Sousa,ua casa do Pará, para onde logo o enviou com o Padre
1\lalhcu Delgaclo, que já deixamos Itaquella cidade cntranuo no governo,
cuidando nas obrigações du carO'o e nas pensões do ameio, por ler as im
pedido o Padre Souto-Maior, que brevemenle como suppunha espewva ii
chegada ao Mélranbão do seu novo superi,)!' o Padre Antonio Vieira, parll
alie poder acudir com mais dcsembara~o conforme as meu idas do seu
espirilo, I1S muitas almas, que não só na cidade, mas principalmente lias
aldêas necessitavão assim do pão para a boca, como do espiritual pasto da
sanla doutrina. DisposloS a sim os governos das duas casa, eotrol1 logo o
))adre Vieira a cuidar com grande madureza nos meios mais omr'azes parü
a reforma uaquellas chrislandades, assimdos Portuguezes,col1lo dos [ndios,
cio naqnel\e Estado aos moradores, que por não lerem lndios, não fazem negocio nos
sertões. nem lavouras e fabricas de considerç<iu; sendo estes os Illolivos de se acltarem
summam('nte pobre, e os nevs. Padres I<iO opulenlos d"! cabedaes, e re 'peitos Com que
se fazem Ião temidos, não querendo que aquelle ESlado sirva a Vossa ~lag'slade mais
do que para despezas; ao mesmo tempo que parecem aquelles conventos, collegios e
missões, mais alfandegas de ll('~()cios lemporaes, do que casas de oração; tudo nascido
1/0 gOVl~rno lemporal COUl fJue adll,inislrão despotica e absolulanlcnte o serviço dos
ludios e [ndias.
E posto que, para socego daqucllcs povos e augmento do Estado, se tem já mandarlo
prohibir as dilas lll'gociaçõcs, e gorcrno ~mporal aos Hevs. mbsionarios, e seus prelados pclas r aes ordens de 17 de Outubro de 1053. em 19 de Março de 1G93, c em
!J de ~larço rle17111, como se moslra nas propostas ao c.onselho; como o l1c,'s. Padres
tornarão a hUl'cr O dito governo tempOl'itl oureplicia e our plissimamenle; sem serem
ouvidos o. governadores daquclle Estado, nem os seuados das camara , COIII o lal
govemll conlÍuuão os uegocios com wnto mais ~.xcesso, que allleação aqnclle Estado,
outra mais mina, que a qlW lhe cill1Sárão, e consta da rcal provi:<io, qne se apresenta
por cópia a 11..... pela qual se veril a jmla razão com qu'~ aqucllcs povos, pedem a
Vossa t\laR('slade, que do U1Psmo lllodo prohiba aos fievs. l'adr!'s o dilo govemo pô,ra
s 'mprp.; porqlll~ lhes não é p"rmillido por'direitv canonico, ante5 vedado com comminação ele ccnsllrô' • e já dec!arallils, corno se mo~tra ao conselhll nas propostas.
Pelos dilOS molÍl'os só se ell've conferir l) dilO governo da administração do serviço
dos Jndios e Intlias aos p;ovcrnadorcs e capitães-gelleraesdaquelle ESlado.lanto por ser
gorerno temporal. como porqlle no sen I'egimenlo, que é Ici, lhes encarrega c rccomllIenrla Vossa ,\Ial-(l'sliIdc o SOCI~~O dos povos, o augnw.nlO da conqnista e o da fazl'nda,
P. como tndl) dcpende do serviço dos lndios, qll"! é o primeiro llIovel daquelle govel'llo
e o unico remedio dos morad6res, pam o seu socego e angmenlos do ESlado, POI' ter
nesta parle. a mais essencial, o gOl'cl'Ilaclor ii jnrisdicçãoqnanilda, e suj iLa aos Ilevs.
missiona rios, I' seus prelados pelo I'('gimcnto das miSMJeS, argumentando os Padres
com elle aos gorel'lladorrs, e esles com o seu aos ['adl'(~s. cedem os l:I0vernadores; paI'
uã) gl'angt'arem os l'aJres adrcrsos, c padece o COllllllum daqu~Jles moradores, de.
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por estar tudo um:l mnta brava e incull:l, que nece'silava de granues br:lçn- e maiores forças paro o cullivo: e sobretudo de uma tal prudencia na
jnlroduc~ào dos mesmos lueios que só a grallde cOI1lprehensilO do dilo
Pildre o IIodia execular com lão cabal Clcerto, como industriã. Para prova
do que. copiaremos a ua carta do Paure Provincial UO orasil; para que com
seu estylo 'e desllnfa l! m nossos leitor 's do qne levümos, e vejiio de
eamínbo L1S snbia providencias uesle experimentado politico. Assim diz
na de 22 de Maio ueslc mesmo anno de 1653.
« Mn:to Rov. Padre Provinl'ial, etc. Passados os tres dias de hospedes.
entendemos 10°0 em comel:ar 110 que viemos, e a IJrimeira foi assentar
quotidianamenle uma liçüo da língua da lerra, inuispensavel até no diils
san los, para nos fazer instrumentos babeis da conversão dos lndios.
A e'ta li~iio [Ij listamos outra de coso de consciencia àuas vezes na
emana; e o primeiro caso que se di putou, foi, que obrioa\:üo tinhamos
os 'onre ore ácelCiI do peceado, como habitual fi que viviiio todos stes
com us captiveiros do' Indio , que pela maior parte e presumem injustos? Ue olvcu-se, que a quem se nãu oofes aSSe deste peccauo, oão lillbamos oLrioa~ão de lhes fallar nollo. as'im por n05 não poder cunstar de
eerlo de tul pellitünl" em parti 'ular estCll' em má cOllsciellcia, como por
se presumir g -raln enle de tudus,que o mover-lhe escrupulo em semelbaute
sorU:, que é raro O governador, que n~o venha capillllado daqnt'I"~ Estado. 011 pplos
pOvo', allcndendo ao re~iull'nlu tias I/Ibsüe:. on pelos i'adr..s, ,p alll'ntle ao l"I'gi111l:1II0
cio gerall;overno' e como nl:,la curle :fio mah allendidas as n'presl·nlacõ,·s du. Hl'vs.
missionario', e seus pi dados, que as dos govcrnadores e capi lãe:;-generaes, lira padtcendo o bem COlllll1l1m.
SI: oS govcrnatlures usarem mal da !li lrihuição do sel'\'iço dos Tndios, applicanclo,os
ao seu serviço panicular, 1:01110 faZl\m os Padres. conslarú a Vossa ~Iagl'slatle pelas
deva. sas. que lI1anda lirar tiO fim dos seus gllvernos, para os premiar 011 casliliar á
proporção do sell merecimenlo, que é o que se UÜII pralica COIll os I\evs. Padres mi.siollarios, nem com os sells prelados, CJue como eSles são os (lue em aCIO de visila VfiU
conhecer dos procedimenlos dos sens su\)elilOs, e achando-os escandalosos lhes niio
con"ém manitbw-ios, por nfiO inllamlllarCI1l o credito tia sna religiúo, os dl'ixfiO ficar
nas meslnas missões, a lroco porém de mllilas arrobas de cacão, cravo, ou salsa, e
alguns rnpazes ou raparigns do Genlio do sertão, qne lhes dão por escravos, e lamlH'm
<la ecrelario da visilil, recolheudo-se dclla com um grand(~ recheio. que é o que "fiO
bnscar, deixando pndl'(~er o St'n'iÇll de Deos, e de Vossa Magpslade, e l'Orno O. ,ells
miui,lros uão conlll'cem os procetlimenlO' dos missionarias, nem dos seus prelado,
não pótle Vo sa i\lil~I' lade, nem os seus eon elhos e lribuuae' ter sciencia dos tacs
prot:edimpnlos, pari! lhe pôr o reml'dio convenieull'; lodo o referiClo é pu~)lico e nOlOrio
nilqut'lle ESlado, e o mais que se não expõe, porque seria narração iulinilil.
SEGUNDA PROPOSTA.

Privados os H I'S. Padres missionarias, e seus prelados do dilO governo, nefTociações
dos sertÕl~s e fazendas que "endem úquelles moradores com que lhes estaucão o eomOlercio; carecem lambem aquell s povos de CJue Vossa 1I1ageslade se sir,a em mandilr
eX('Clllar illviohllelmenle n resolução real. qlle lomoll cI1113 de Abril de 1721l, t' o
assenlo, que por virlude d~lIa se fez naquclle ESlado em jllula de mis. ne$. pI-los deputados della, que são os prelados maiores daqllell"s r ligiür.s, e sells lIIissionarios, c se
apreSIlUlão [lar cópia de 11 .. ,. até 11.... , 50bre a fórulil c!o' descimpntos dos lnlli os cios
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maleria, seria sem Mllbum Cru to, que siío os casos, em que 09 doutoresmio só escusão, mas obrigüo aos confessores a. nüo perguntar. Sobre e ta
resolução assentamos ~res cousas muito necessarius ao scrvi~o de Deos, ca nossa conservação nestas partes. Primeira, que nas conversa~õe l:om os
sçculares. nem por uma, nem por outra parte falia emos em rnalcrill de
Indios; segunda, que uem ainda na conf.issão se fallasse em tal ffiall1riil,
salvo, quando a disposição ao I enitente fosse tal, que se julgasso sl~ria
com fructo, principalmente na morte; terceira, que se na cooüssão por
escrupulo, ou fÓl'a della por conselho, alO'um nos perguntasse a obl'iga~ào
que tinha, lh'u ueclarassemos com toda a sinceridllde, e liberdade. E para
que nisso não houvesse entre nós diversidade de pareceres, se praticárão
lambem e resolvêrão todos os casos, que se podião otreFecer, IIS quaes
resoluções Sel mandárão tambem ao Pará, para que em toda a parte 'iáen&
3upiumtl$ idem dicam'Us omnes, corno diz o apo tolo.
Até aqui pelo que pertence ao governo interior da ca a. Vejamos, lambem, o que nos diz sobre os de fóra na refórmação uos costumes, a que a
grande eloquencia de Vieira, se oppõz por meio de um sermão, que fui o
da primHira dominga de quaresma daqllelle aono, que logo se o(fefeceu
na sua l:heO'ada: o qual a valentia de seu espirita soube ponderar com tão
vivas expressões, pelo que dizia respeito aos injustos captiveiros dos mis sertões, para as lavouras e fabricas dos moradores; porque havendo os dilOS depnlados
llnifonnemeutt' votado sobre a dita fórma, e a.signuda tambem pelo P,ldrr. JUCilol1110
de Canalho, religioso da Companhia, e procurador-geral da' suas Il1bs~('s, .:oUI(I oS
Jndios delias, que são as mais proximas iI cidade do Pará, IHlvião ir na canôas IHlixar
os Indios dos sertõe , e lhes ficavllo faltando, para as suas ne"ociações, pn',ah'c 1'50
t'slas aos descimelltos dos Indios dos sertõe~. que erào para o bcm COIllI11UI11 .. uiil)
q~lerendo, nem os seus missiona rios para os laes descimelltos, dar os llldius, desde o
dilO anno de 1728 até O present~.
E sendo tão precisos os Cndios dos sertões para as lavouras e fabricas d.quclles moradores, que cum os dizimos della se paga aos liIhos da folha, e se acode ás mais eXposiçõ('s do real serviço para augmento, e conservação daquelle Estado, parece, que
os Hel's. missionarios e seus prelados fizerão, que Vossa lag slade antcs proliihisse
áquelles povos, o irem aos sertões buscar IlIdios, com comminações, de que s »do
comprehelJ(Udos na devassa gera!, que cada anno se tira, pelo primeiro lapso se llie
10mem os Jndias, que lrouxer dos senões e vão para as aldêas a que p~rtencerefl),
conforme a nação de que forem, que paguem o valor uelles em dobro (I fazl~nda real.
e vão servir ao~ Padres.. e além desHls penas, vão presos seis mezes par a ii forlilleza dil
barra do Pará; da qual prisão sahindo mais pobre do que eslava, indo para cil~a e ou"indo clamar a mulher e filhos com fomp., e não tendo com que satisfazer-Ih'a, senãO
com. o serviço dos Indios dos sertõcs, torna ii razer novos cmp'nhos, sube aos crlÔ"s
e _ualxa com mais Jndios, sah •. comprel.endido em segundo laps(l, tomão·lhl~ os ladios,
'VilO para as aldêas servir aos Padres, como os primeiros st'nl se IIl\'s admillir defesa
illg'uma são mandados para AnGola por ~entent;a com dez aunos de dl'gredo; ficall:lo
suas Olulhrrp.s e fillias donzellas ao desamparo morr~ndo de fome, (' não 1':lIdo qnl'lII
Ih'as remedeie, obrigadas da ueces. idade vendem il honras por UII1 pralo rie ral inha
de páo, qne não vellrlcrião se tivessem meios e modo de a podrr con~l'rvar; I' qU('1lI é
causa destas desordens eofTensas ele Oeos, senão quem inforllla a Vossa ~Iagc,lade sem
o zelo, que deve ao Sl'n real serviço, e ao de Deos? E carecendo a \'aslidiio dilS terras
~aqn 'lIe Estado dp. OIuitos moradores, para as povoar 'm e cultivarem, (~ d rendor dos
Jusultos dos illinJigos, como adiante se mostra, se lhe diminuem por este modo.
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1'Bveis Inuios, pe(lrll J' escuoualo. e CIO quP. lião com pequcGa marroa 1111,
topava ue cunlinuo a aridade do 'II upostnlicll tall'nlo. que rnilis flJriill
1IS liberuades, que COIlI elle puz em limpu. que as ',is rf\j;le , que pil!'a II
me mo eITeilo se tinlJiio já expeuiJn da cOrle. 'uml' \'Hrel\)U, De lllUo \I
mais, que depois obrárüo, Hssim superior, '01110 suIJllilo~, as illl na reful .
IDIl das viuas, omo no melhorilLOfmlo uos co llllnes lolilhlJenle curruptos
pela ui -olução. com qne cnrriêio, nos dará ureve nOlicia a mesma cllrta
do O'ranc1e Vieira, que vamos copiando.
Em loclos estc~ s rm-e~, (proseO'ue), se préO'flvH a Chrislo Cl'I1ciflcadu.
accoOlOlouaouo os uiscurs sá cura uu maiore 'haulls, e COIIIO o curaçõt'5
dos ouvinles já eslavtlO locados UH Divina grat,;il, lIlIleS de pa- ada meilt
quaresma se vião o, hOITll:Jlls lão oulro , clu que linh,io entrado 11011i1, qU11
nelll nós cunlleciélllJO • nem elle- a -i 1TIU'IIlO', ~ó ii nó", rliziiio, 110-;
couhcl'ião; mas alé ni 50 se enoallav;io .JtlJilO, porque O, bell e 101l1'0re:,
que dizião ua Cumpanhia, en10 lallto 'obre Oque merueiêio esles ilJsiglll~S
/ilho dellll, que não menos ex 'eu ião (,S limites dll I' 'rdaullllo bUIl1 COIlGl'ilu
que linuão de nó , do 4'1e anles [lO meto, qllc LiI'I!ràll. Com O'raorle COOIJJsàu minha o digo, mil niuO'uem slIbia oulru IIOlnl~ llélqul1lles dias a lcs
Padr " snoão, os santos, oS anju . Dizer as illimi'l.adw qlH~ cOlllpuzerãll,
as injuria, que se perdoártio, as I'eslilui"ões, ti e ~e f1zenio, a- pe soa,
IKRCllU\A PlIOVlOll ·CIA.

Para melhor ordem do geral !t1'VI'I'no dalfuclle E. lllllo, é muito convlmiente, que
Vossa Mal{CSli.c!l! com as CO,l'lminal;ões qlle róI' sel'vido, malll!l', quc ri' nenhum modo
se m'c nem pl'alique mais a Iillt\uagt'm chamada ~entl. quI' n,' le inll'orlu7.il'fio os Illis,ionari./s, de qne usãu gl'ralm,'ule os lndius, (' brancos lIallll\II!S daqllcll'!s H'rras por
ser illulilissima, para os au~mclltos da cilri,lan ladc do; dllos I.ndios, pois com ella 'I~
achão com pOllr.a dill'c!rença hI'UIOS, como haixúriio do inrnllO dns maios, I' ainda II-;
brancos silu tão pOIlCO 'ivilbadl/s, 'lU" "'I'I'illdo-sl! da mesma IinguiI~em não ~'abt'lIt
fali ar a Iinl{uiI pl1rlll~lIet.a, pilrl'cI'ndn mais Indin d') 11"1' uriln,;n<; scndo e<la lamh"1Il
a causa do pouco allglllt'nlo. Iflll' tl'm a christallclade rios laes Indios c brancos, c aqlll'lIil
couquista no lcmporal; u qllll nilo sllccl!fle m India dc Ilespilnha, porque brancos e
lndios,não li. fio dI' outra linguagem qnc a hl'spanhola.e por is~o são <H]ul'llps lndios mais
desemharaçado " mais CiVIS, milis calholicos, mais leacs vassallrJs, e mais amigos (III~
amo:. a qnl"m sel'v '111.
N:io só pelos sohretlilos mOli vos SI! dev r.xlin"'IIÍI' o II~O da rlila linl;lIagem chamaria
geral, mils 1:lIubem porqne 1'.0111 ellil se não ".lo pra1icar, ncm persuadir os lndio~ 111"1
serlÕes a abraçar as cunv niencias, que reCe,)l'nl em s.lhir da barbaridade em quc l'iI'eh)
nos maIOs, vindo para a commllllicaçilo d'JS hrallCos dll'islão-, ,assallos di! \Tos s a :lIa.
gr.sladc, as qlliH!S praticas, " persuasões se fazem. por inlerpn~lt's das slIas ml'SmilS linguas [(Illl usãu nus sl'rtões, pilra o qlle se I \'ilo das cida les outros Inclios já descidos
dos mesmos sel'lries, para Oserviço do morador s hrallCOs; e mio scndo a dita Iill~ua
g m chamada gpral ulil, ('omo rica Illoslr.lrlo. sei devcm usar o' Inúios da porlugneza.
qne lomariu) com ii me-ma faciliúade com que lomâo a geral; c lIsando só da PI)"/IIgue7.a lambem serão mai IIlei~ para os augm~nlos lr.mporaes daquella conquista,d'~sco
brilldl) os havI'n's e pi eciosiúade ',Cjnc 11 ii naqllella: lcrras, que igllorfio os governadores
e moradores, por IIl'as nâCl descohrircm os (ndio" induzidos para isso, pclos I\evs. mis.
sionarios.con:o é nOlorio nilqllell~' ESlado;ao qllc só Vossa :lla~pstndc pódc dar O\'l'n"ll'dill.
E para os 11I,lios s,' ill".lillal'l'm COIll Illai: ~OsIO l! vOll1ach' a lomar O IISlJ da lill"..a
POl'lugucza, laUI!JCllI st:ril U1lliIO cOJlVeniellle, que Vossa J\l<lgC'slatle maude ensinar aos
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'lue se til'iínio de 1I1ôín estado, ns cOlli;CiellGias, '1110 com r.rros o embarnde IllllilO, unflOs se em:nmillhéÍnio furu L:UlIsa inIJllilu, e uinda arriscada;
porqlte semelhantf!.~ eITililos tia Divina gra~,a ainua que pllblicadus sejrifl de
grande gloria ue Oeas. é mais seglll'o passa-los di) sigillo ao silell(:lo. qlle
á narl'ilção: só dizem,)::; em Sllllllllil, que L:llllCUrrelldo lIU qllaresma quasi
toda a aente pl)rtugl1l~za a esla ciua,le, houve muito pOIIL:i.1S, que ou se
0;10 confessassem gt;ralml~nle ue loua a vida, 011 n;io déssem bala/lço á
alma, e se tirassein de tudu o eSL:l'Uplllo, que lIella pouiào ter.
Ajudou muito a tudo o Pt\llre IVItllloel de Lima, e ajl1llavãa mnito os
poderes do santo officio, e de commissario da bulia LI" cruzada que trouxe,
com que a sim enfermo remediou, e curou a muitas almas, Emfllll 05 serviços de Deos nesta parte forão tão conlinuad;)s, ql1e não baslalluo o UlLl,
erão necessarias no confessionario as horas da noile; e cOllfessor houve
nesta casa, ii quem rouberão só na (1'lareSllla celltú e villte e tres c 'llflss- es.
As prégações da semana sanla uesLle o dia de ramos alé o tia resurreiçiiu
fizeriio-se todas na mllLriz por ser igreja mais cap"z, e o viailrio-~eral, e
mais clerigo • por serem poucos o vierão ajadar ti beneficiar o orriL:ios
na igreja da Companhia, aonde se fizerãu COlflll lI1elbl)r musiL:tl da terru.
e muito concerto; com o mesmo lizerão um sepulcro, que pilr/l parecer
bem, entre a curiosidade dos que alü se fllZell1, foi uecessario ser tão bem
ÇIlS

filhos dos Jndios prindpaes das altlêas, pela Iin~nil portn~neza, a ler, escreve,e conlar.
porque inslrnidos nestils arl"S, e cum ii comnlllnicaç,io i1us brancos, Iicaráõ mais aptos
I' capazes. para poderem governar os IlIdios das snas aldeas. á imitilção dos brancos,
obedecendo as ordens de Vossa Magl'slarle. dislribnillas pelos j.:overnadores daqnelle
Estado, qne é o que a~ora se lião pratica, por sel'l:m bnotos, e incap.lzes d" til I govemo das aldêas os principaes dclla~, e por isso o Icm arrugado a si os f1.evs. missionarios, por assim convir <\s snas ex.crs~ivas IIc;.:ociações, sendo lambem esta a cansa
de lhes lião ensinaremalill;.:nap0l.ltlgneza. IICII. q t1el'l~rem qoe saibãu It~r. escrev"r,
llem ainda qne saião das aldêas a communicar com os llrallcos, por quererem con,eo'·
vaI' os Jndios llrutos, para 05 mOl'ereUl, e removerem no seu serviço e uegociaçôl's'á
SIW salisfação.
E sabendo os filhos pl'imogenllos dos [ndios principaps elas aldêas, ler. eSCO'l~vel' e
('nnlar na lingna porln~neza, serãu us mellJores illLerpreLes, pao'a os IlIdios bôrbaros
qne a suas naçõe~, (11Ie h~ hilão 110 i1lt:llho dos maIos, se Mscert:m para as aldeas a seI"
christãus, e augmenlar aqllella cUllquista Ululo no espirilual, como uo temporal.
QUAIlTA l'ROVIDJ::J'(CIA.

Tambem necessita o bom governo espiritual das almas elos Jnrlios das alc1êas já
domeslicos, de que Vl~~sa J\:Iageslatle se sirva em mandao', que os nevs. missionarlos,
que são parochl)s das ditas altlêas, haveudo de racar uellas com eSle mesmo emprego,
ele nenhum modo se opponhão ás \'isilas, que os prelddos ordiuarios, ou os seus visiladores, houverem de fazer ua- dilas aldeas, para sab~l'elll os procedimenlos dos dilos
parochos e lndios, e lhes darem as provid'!ucias de que carecerem; porque se lhe
uppõem os Ilpvs. mis~iouarillS cum o prelex.to de o serem apostolicos, e isenlos da jurisdicçlio oldinaria por breves, (fue para bsu dizem 1,'1'. pOSIO qne os não mnslrão; que
ainda llIoslrallllo-os lhes nã) dcvl'll1 valer, por uão sel't'll1 verdadeiros missionarios
aposlolicos; que, osquc o são andãu de tcrra em tllrru, pré"illldo missão, reprehendel\do vicius, e encaminhando almas para o céo, sem mais pro\'imento, que o (lo slln breviario, hospedando-se cm casa de pessoas bem morigeradas, e uüo daudo a scu corpu
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tra~nr1o, e alnmiado. qne punessc ler lugar em toda a parle, e com haver
antros rle maior /lrc:hitectura, e mllis C\l!'tosos, até em o julgar por melhor
de torlos mostrou e III gente o amor, que lêm a lodas as conslls rios Pad res.
E como alada eslas foi neces ario acudir, nào só pelo cullo divino, senão
/linda pelo credilo, que nella lem a Companhia, julgue agora Vossa Reverellcia quão bl'm empregaria será lia pohreza deslas CIISIlS, e igrejas, a
esmola, que dessa provincia lhe fizerem os collegios como fazem a taulus
pobres,
Seguindo O fervor ela g~nle, e de, ejlllHl0 que lodos fizessem /llgllm serviço geral, e publir.o á Virgem Senhora No sa, cuja invocllção é II desta
iorej:t; préouei em dia ria Annuncíaçào, • publiqnei para daquella tarde
em diélllle hilvAr- e ne rezilr o torço do Ro ario II córus, como se usa em
~. Domingos de Lisboa, e em oulras muitlls igrejas da mesma cidllde.
V 'm por obrigação todos os e tnnanle ,e meninos da nossa escola: seguem
a ('sles muitl)s soldado e gen le ue lodos os e, llldos, e está tão intror! uzidll
e aceita a drvoçiio, que e ellp.he ordillarillmenle a igreja de muitos que
concorrem a ella. Fllz-se e le exercício ao pÔr do 01, por ser a bora mais
commoda; põe-se a ima~em da Viraem Senhora sobre a ara no IIllar-mtÍr
com velas acesas: assiste um Padre que encommenda o terço pelo methodo
da nossa carlilha. Começão a entoar dous meninos de melhores vozes, e

milio; alimPlllo, quI' o qne pnr e IllOIa lhe olfp.recl'm: o que niio fazem os Re"s. missionarias do Estado do MaranlJão, porque o SI'U cOstume é estarem com mnito descanso
nas aldêas administrando o serviço de cem, duzentos e muito mai. casaes de [odios,
nas suas I'Xcc. si.as e cOlllinuarlas nl~ltociações lcmporaes, ele qu!' lhes re;nlla cada anilo
II ,'mbolso de quinhentus e lanlos mil cruzarllls, como já Ika rl'ferich.; e por esta causa
~e descoore lIa~ aldeas lIas lndios tãu limitado fruclo espiriLUal.
Q INTA

pnOYIIlE~CIA.

Comprl'hcnclcm as terras do Estado do Maranhno, pela cosIa do mal' fronteira a
J,rsnordesll', corro'lIt1o t!('sdr o rio chamado Oyapock ou di! Vir.l'nle i'illzon, para o
5ul até os clJnnns da Capilania-mór do Cl'ar;í. mais de quatrocenlas e sesSeutil leguas;
e de r.1~SW a Ol'sl.e. subindo O J.:rande Hio das Ama7.onas, alé os ultimus lilllilPS rla
Capitania-mór do (irão-Parll, conlinanll:s CIIIll o nio Napo, e lerras de Inllias GP I-Icspanha, mais de oitocentas leguil'i ele qlH! lomon pOSSl' o capilão-Illór Pedro Teixeira,
IIU si lia de l!'ITas, challlado da Franciscana, quando da cidade do Parã como dl'scobrielor, I' cOllqnistadur daqnellas tC'rras, por "lias snbio até ú cidade dll ()uilo do reino
do Perú; como dI) aulO da posse COllsta, e vaijunlo ás proposlas, ljue estão no conselho
ullramarino.
E é di~no de reparo, que pm tania vastid,io de t~rra~, nfio lliljão mais elp nove povoaçõps de hrancos l'O"lil~uezf:s; quatro de Vossa Magc~tatlc 111U que ,ell:rão as dnas
cidades do ~Iaranhfiu e Pará, e dua, villas, a ch: 'ossa enhora de 'azarelh na Capitania-mÓI' da Vigii., c outra na Capilauia'll\úr do [caltli c ciuco viilas de doualarios,
(Iue lOrias, ul10 c\w[.(ilrilÜ a ter quatru l1Iil casaes, carecendo aquellas terras de lIluitos
milhares, que as povoem, cultiv.~m, l'. dcfcutlàO das hoslilidad€s com lfue o l:enlio
barbaro de seus sertões costuma pl~rlllrbilr-Ihe u 'OCl'gO, que lhes é preciso, para lavrar
í1s terras, tolher os I)'uctos e augnll'ntar as fahricas, para o accresdmo do' dizimos e
direilOs tia fazt:lIlla reali e lalllhl'm para as defl'nder <Ias iuvasões dos inimigos estraugei·
I'IIS, que iult'ulal'tll1l povoa-Ias, como .ii; intentií;'ào Os 1J0Ilau<lc7.es. c consla da provisãu
reill a 11 .... c os Ili!s(lilnhól's d,. cidatl., d' ()U!IO tio reiulJ <lo Pení, COIUO se lIIostril nas
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~('gl1r ton:l a m:\i~ Igl'f'jn Illtprnadllmrnle com grande pierlallr e rlcYn~ão.
])lIra IlIdo de Ire. quartos pl1ril uma hora: a qual tarjei dito por lJelO empn>gada, a('ahilnrlo eom ella aqllcll dl1l, e começa lido a noite em louvorl's
de Dcns e sua ~Iiii Sanlis, ima. No, abhaoos bil maior delença, porque se
rréga do pulpilO um IHemplo do Hosario por e~pl'r.o cip m~ia hora, ao
qU111 é lillllo o r 11 urso, qu' não abendo na igreja a muila genle, fica da
I arle de fóril, e ao que o Ollvem C recommenda onlem depois o exemplo
aos mais, com quo c1 dev\l~iio ela VirO'em Senhnra vai em lanlo augmenlo,
qlw niio só rp7.iio ncsl,1 fórma os qllo v~m á igreja, mns muilos que oiio
J!,)rlern vil' fnzem o Illtlsmo P.ITI SIJ(JS ca as com ti ,113 família.
N;io fnltarú por vClIllHa III'] uem esle modo de devoçiio com cnnlo publiro
p:lre~él COII ii 1n011US proJiria da Companhia, Inll' a Vus.a Roverencia, que
('slel'e 'ln R\)Inél, e vio a S melhanles devoções. que nas se:llls-feiras e
~ab"ados se fa,em oa nossa cnsa profe sa, eerlo eslou, qne niio ha rle
jlnrecer cOllsa eSlranha rio nosso inslillllO, anles mllilo propria ri Ile, pois
I: Irazer almas a De'os por loda as vins, e por lima lilo. errura, e approvlIla,
('omo 11 clel'oçito da Virgem _ellllor3. a maior de uas rlevoçót's: e para
quo o fl'lH'lo niio fll']lle só nos Porlucruezc., além da doulrinéls ordinarias,
que se filzem aos lndius nOS dias sanlus nu nossa icrrcja, puhliquei no
sermiio da segunda dominga da quure ma outra Joulrioa mais geral, a

]11'opOslas ao conselho, e nestas a fi .... para se aprol'eilarem das drngas r :?:eneros
predosos, qUf\ prodllzem as ditas lerras em que os \'a~sal1os de Vossa \Iageslade se já
lil't::SSl'1I1 os meios de,las providpncias ha muito terião l'l'igido, e consel'l'ado fabricas
dos ditos generos, qne são os ~eguintes.
I:Ia cravo chamaria do l\1aranhão de rasca da arvore, cuja flor éo cravo que vem da
lndia, r s('não I'('m do Marallhão a esta cone, é porque as arvores, qne o produz,
estão no c"nlro dos malll~. enLre Gpnlio barharo, que por ser immcnso e os brancos
]IOUCOS. o não podo'lII aCu{:"ntar, para. ab 'l'I'nl o tempo em que a nor estú madura, e
perfeita para a colhere'm, hpnt'ficiarem, c rr.mPllerem a c. t" corte, I'('ino, aonde só vem
u cravo da rasca. qne colll nl I'crd " e apressadamente com lemor do dila Gentio, qne
il nlllilos Ind:os I'as:allos de Vos!>a i\lagestadc têm tirado il vida andando ncstas
colheitas.
lIa canella, chamada do maio descoberla no tempo do gOllerno de i\lexalldre de
Suu,a i'n'ire, e tamlwlII Ião distante da cidade do Pari!, I:omo o cravo, que pela mesma
razão do llIuito Gentio, e poucos brancos I'orlu~nezc~, a não vão bus 'ar, e plantar nas
slIas Cazendas. para se fazer domestica, e dr~ igllal pr ÇO á de Ceilão.
Ha I'crniz d' lima l:a,W de arvorr',lJue é o mesmo char;io da lndia, de lJue se podem
fawr os IlWSlYIOS (liches qll!' d"lla I'I'm.
Ua 1iI1111)(~1 I cravo Iiuo do '\Jaranhão, qlW t: casca das arvores novas, cd 'lgadas, C0l110
varas de marmcleiro, e nos mesmos sertões.
Ela cacáo, c,lré, dl<Í, ballnilhas, salsa-parrilha,qnina<juina,canafistula, contra herl'a,
o IJ1clllur cOima I'cllcno das febres mali:;nils, c o principal mixto do bezoartko cordial
dr' Curyo,
\la IlosnlO cada, jalapa, escamoneil, ull1lecega fina, lacainacá, e onlras muitas gOIllmas, oleos e baballlO)S, flluito aromalicos e medidnae~.
Ua inlinito milho grosso, arroz. ~er~elim a <jue chamão de dourar, pimenta longa,
e pMe haver de ontra C0l110 já hOlll'e, c por inercia se deixou perder; ha abundancia
de C~ijão, fava, cominhos, berl'a doce e alcaçtíz.
[Ia iUllllensa cara do ar, e ICI'I'I'SII'l'; 11111 sem nlllllero de lal'tarugas da agua doce,
para o [HULO muito goslosus e sadias; oulras da agua ~illgada, de ljue ~ão OSl:ascos tinos.
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quu1 se havia fozer todos os domingos á tade na mesma matriz, por ser
ign'jll ue maior capaciu(lde, eocommelluando a todo rnandll sem 11 ella
seu~ Indios e India , corno logo se começou lJ fazer, e e cootinúa (;001
gra/lde proveito espiritual e euiflcação. Silhimo da nossa jorej(1 á uma
1lOrn, levnrnos diante um o!'nnde peudão bwnco com a itl1a acm do Santo
P.<Jdre Ignacio, que leva ill um Indio principal das aluêas, se o ha na
Cidade, ou senão outro de respeito.
Vão os 1l0SSOS estudantes cantando a ladainha. Damos volta pelas ruas
priucipaes, levando os 111dios dianle e as Jlluias utrilZ, pedindo aos Portugnez 5, que e tfio relas portn e janella , qne os mllndem, e e é necessario compellindo aos que se flcno; e de-Ia man ira com uma muito compridn prucissão 'h 0amos á malriz, e alil pO-lo' os Indius Je um lado da
iarejil, e as lndia UO oulro lhe faz o Padre a duulrina, en inando-Ihes
I'rillteiro as oraçõe do cather:ismo, e depois dt'claran lo-lhe 05 myslerios
ria fé, perguntando e premillnrlo no que melhor respoDdem. E porqne
c6lil "cntl' pela maiur parle está muit inculla. e os que silbem alguma CUUSIl
';io as urações em portuouez que elles não entelldem; nito sendo capazes
de nlbecisl110 tão diltllaJo, e miudo como é o geral, qUE:' anda impresso,
IOtnilmos dcllc as c u as mnis sub tnnciaes, e fizemos 0011'0 cllluecismu
recopiludo, em que pUf muito breve (J claru estJ'lo eslãu ui postus os mysPodem harer lambl'm fabricas dr couros dE' boi, de anla, dr. vrado. de capiv;íra, de
cotia, di' onça, dc lontra, de tamandllií. de preguiça, • dc ontros anilll:les telTe ·tres ;
e pt'nnas de passaras d varias côres as mais elJ~raçadas.
Tambem p dem haver f,tbricas de peix s ~randes. P. varios do alr:ado, e da agua
don'; edas !'l'C'ridas cam s sal"udas, e de infinitos porcos bravos, qnr: ha pl'los maIO .
Ha idlllndillH:ia de alg-odão, de que podem haver Cabricas d pannos e chilas, como
nas Indias Orit'nlaes; lambem para fabriras de sedas, a cria a nalun'la pclos malas
s 'm iljnda da arte cm llllilnlidade, I: snpposlO é .. :pera, com (.oziluentos 'C Cará
Illihsiil; ,. para linlas ha anil, orllt:ú, pá campedH! c outras madeiras, c hervas em
qUilulidade.
lia pennnr:em das sr.mrntes fie uma arvore. muito massia, e rSlima\'cl. para colcl!iic . I'stuCar colchas, COt;hins, almofadas de sellas, cadeiras e outras obras, porque
nã" sl:nllo Iii e, (·da. o nõio é, nl~m endnrcce em teml)O al[;um.
lia lIIuilO Illd c ccra, mas prcta, e nil amar~lIa, nem brauca, que as abeihas CabdCill) pelu: mil los '~lll arvorrs vr.lhas COIl1 srlls bllracos.
Ua assnear, labal:o o melhor da America.
I]a ahllndancia dI) breus varias. dr. eElopa ele entre ca cos de arvores. que se não
COITOtnpp.m nA a"'ua com facilidadl:; um linho challlalto gUilXilllil tl~ boa lluillidatle.
para alllarra~. e cordas de navios, I' para a fabriCil: c dc palado~ nobres a mel hOl"l's
Illad~iras, ~ de varias côres IlIcscladas, e inl'xlinglliveis, por serem aquellas terrils cohel'las de malas vir!{ens, com infinitos púos reaes de \rinte. vintc c cinco e alguns de
trillla palll1l)5 rm roda; e mais de cenlo e cineotln la de altura, cujas raizes lêm hoa
CI'ição l~ grossura para curvas de nayios ele guerra; I: entre as quacs madeiras lia algumas tão Ilna" e tOlnão lüo bom IlIslro, que par 'cem de espelho.
lia perolas, aijofr' , coral, coral1ina, crystal finis 'imo, amhar, militas oleos, e balsamas ilrolllatico\lP. 1Il(~dicilla('s, 111 IIi tos milleracs d ouro, de prale., Cde outros metaes,
sal milleral. pedras l:ordiaes e olltras pr ciosas; além de outras droga;;, e grneros de
C'timal;ão, quc ainda não estãu malliCestos, e se considerilo incognilo' naqucl1a lel"!:as,
as quaes drogas e g(:ucros postos cm fahl"icas, quem dn\'idará que aquella conquista
~cr.i eulre lod.ls a ll1ab OjlUICUlil, para O COIllIllCl"dO de todo estc reino, jlorque buscau-
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t.erios neces arios á salvação, e este é o que se ensina. Os Iudios o percebem de maneira que por sua brevidade e clarez8, não havendu InJio na
primeira doutrina, que respondesse alguma pergunla, que se lhe fllzia,
á terceira doutrina houve muitos, e alguns meninos, que respondêrãu ti
111 II iLas.
Servio isto de confusão e reprehensüo a muiLos Purtuguezes, que se
achárão presentes; os qllaes se dcsculpllvão com a incilpacida,le úos seus
Juuios, sentlo que pela maior parte siio muilo capazes, e só lhes falla ti
cultura. Fóra este calheci:mo breve, fLzemos outro brevis imo pAra nos
casos de maior necessidade se poder haptisar 11m Genliu, e i1juuar a bem
morrer um baplisado, dos quaes se tem pediúo cópias para os lugares
aunde não e"Lamos, e se começiio a fazer alg11loas; mas porqlle é quasi
impussivel e~creverem-se as muilas, que siio necessarias, na primeira
Itlellção determinalOos de as maudar imprimir em grilnde quantidade,
para que se possãu repartir por totll\5 os moradores. e cada UIO ensinar
81)S seus Indios, e instrui-los em [alia de sacerdote para o baptismo e para
a morte. Aos Pad res do Pará se manJou já uma cópia dos cllthecistOos.
)Iorque a não puderão levar quando fonio, e como são ainda pouco praticus na lingua, servir-lhes-hão muito para as tloillrin:ls, que seIO em bargo
Jisso lambem fazem. As tlaqui ~ela quare ma acabavão oa luatriz, porque

do pelas quatro partes do mundo com tanto empenho os ditos generos, no Estado do
:Maranhão, parece se empenholl a uatureza a criar lluasi LOdos jUlIllJs.
Para Oque. é o clima da1llh'lIas terra, tã" beui~II" e saudavel, que eSlando ua linha
Equiuocial, com pouca ulstancia para o Sul, e selldo zona-torrida,nellas uão lia ';alll1a,
qlltl aO"t'onte. nem frio qUl' escandalise, mas fresl:o que consola, e se busca com gOSII)
!Jara re~allo; sempre é Equinodo, e os dias igual's ils uoiles com pouca distancia: sempre ol'\"alha. sempre tudo está verde. sllmprl~ é primavel·a; os rmtos Ilslãll sempl·e cheios
de frll(:tas de ,arias casl.ls e dI' bom 1>0..; [0, que a natureza prodnz lIIuito sadias; os
seus ares são quellles c humid"s j e finalu1Pnte sem hyperbole, se póde affirlllar, qne
parece o Estado do 1\laranllão o paraiso terl'l:al: agora pomlerem-se bem as coovenienl>ias que tem perdido a real coróa de Vossa ~Iagl:stade. e perderá, eluquilllto lhe não
der I'stas providencias,
E para lllle se não rnalo~rpm tantos intel·esses. carecem lambem aquellas terras, de
qne Vossa Magestade mande para ellas r.ada anno, cincocnta casaes (ie gente elas Ilhas,
Otl ele oulra parte aonde não fazem falta, porque ao meslUlI tempo, qUI: se lhes faz beneficio CI1I diminuir os f(lIe Ihp sobrão, se aUlTmenLão aqudlas terras de moradores, que
as POVOl'Il1.:cultivl:m edefendão do imlllp.nso Gentio b,lrharo que as habita, e das nações
estrangeiras. que apetecelll poroa-Ias, para se aproveilarem das preciosidades, que
Jlrodllzem.
Os qllaps casaes de genll~ podem levar os navios sem mais despeza pelos fretes, que
uma prrrl~r('lIcia. para a carga dos gcnpros qlle ,'ito buscar áqllelle Postado, e sem mais
dl'spcza lamlwll1, que a dt~ mantimentos para a viagem; ol·dp!1ando lambem Vossa
lUageslad,~ ilOS govcl'llildorrs, qlIe em c.ll('galldn os ditos casa ps, o al:Ol1Imode pelas cas;IS
dos Illoradores, que tivrrem mais meios para Ossuslenlilr. emqnanlO terras, qUl' lavrem
Jlilril St' mameI', qllc logo lerito ('m Vossa l\lageslade lhe permillindo o serviço elos
Jndios das aldêas. para irem baixar os dos srrtões, p,\ra as suas lavolHils. C rabrir.as,
ni! rórllla da se~lIl1da proposla; porque scm o serviço dos lacs Jndios, tndo o mais que
se Jl ropõe s' lIJill\ogril.

-

3,31 -

nll nossa j 17 roja se pré<>llv~o ás t,wlr , mas a17 Ma Ilr:ahadas ellas, iremos
com a mesma procissão atô a nos a igreja, aOllde já os Portuguezes estRo
esperando pela sua doutrina, a qU1I1 lhe faço por espaço de outra hora.
havendo mui LOs que a si tem a amlla ,e II isso crilstiio toda II tarde. Tamhem
assistem a ambas os estudAnles e meninos dilllossa e cula, que já passáo
de setenta, e o fazem com lanto gosto e sujeição, que é CUll a que IlOS
ildmira naquella idade, c geralmente é tal a indole de tes moços, que r:adll
dia nos conlirmamos mais llilS esperallças de havermos de ter Jelles algulls,
que recebidos na Companhill, nos sirviio muito bem, e principalmente
porque qUilsí lodos sahem a língua da terra.
Além deste caLheci nio commum bê! muitos Jndíos. ql1e hiio de mister
ser in truidos um mais particularidade e VilOar, e como se não p6r1e acudir
jUlltamenLe Il todos, ar:orle-se em primeiro lugar aos enfermos. Oestes
forào algun ttio venLuroso, que sendo Tapllyas pagiio:, acabanJo de
receber (l bapLismo, morr rão logo com evidentes signaes de sua predestinação. Tal lambem julgllmos a de 11m herege lnglez, que ficando aqui
prisioneiro, du lempo em que o Hollaude7.es tomiÍriio e ta cidade, acrora
se reduzio, e reco II 'ilioll com Il jcrrcjll Homana. Aos presos rlll cndêa visitllmos, e como os ministrosde el-rei têm todos muito respeito á Companhill.
PROPOSTA DA CA~IAI\A DO PAl\~ A SUA iIlAGESTADE API\ESENTAD.4. PELO Pl\OCUI\ADOR
DO ESTAOO PAULO U,l SIf.V.l NUNI:S. TF.~1 ALGU~IA DII'FEI\ENÇ,l, AINDA QUE DR POUCA
UII'0l\T,lNC1,l, DI! OUTlU UE lGU.lL TlTUI.O.

Senhur. - Conliec 11110 os onidal!s dos ~enatlos, elas cómal"IS. nobre7.a (' povo das
duadt·s ue Santa Uaria ele Uel 'Ill cio Grão-l'ill';"', c da de:. Lniz tio \Iaranhãll, o muitu
que necessita a'lu-lIe grandr. ESlarlo rio M~ranhü[) de I'cmr'dio promplo, e I·m~az, pa ra
sr. consurvar Ollllll'lItanll'lIle. s 'ntlo COllllllllm ii ab'lntlallcia, il>"almcnte clistribllida
f.nlrc os vas :aIlO.i di: Vossa \Iageslaul'; mllrallores IIU dito Estallo, d' quc resulta augIIICUIO nOlOriu '1l1 podl'r ,obcrauu de Vo sa ,\I;I~c:lauI', e utilidadc publica ao eu redt
patrimonin; mostrando, qne na distancia allllrão mais a sua Iitll'lidalie. rompendo as
(lillir.uldades, ((III' imllOSsibililavão esta prnpUSl<1 por viverem cm E·tano IãO distan·e
da slIa augusla curte; anciosos da mesma grandeza do sen soberano monarcha, I~
conlu:c'ndo ii generosidade do seu animo concord5rão entre si, já o anno passadn
til' 1723; pOr SI'Us procuradores expender o qne se lhes olferecia. e ofTerece sobre l'sta
depcnuellcia llioilllportantc;o qual recurso 1l1es impedio o governador ecapitllO-general
c1aquelle Ill~smo Estado, que então era João da 'laia da Gama, por suas illicitas depen·
dcncias, e as dn, I\,~v.• missiona rios, e seus prelados, que são os deputado~ da juuta
de missões llilt(uelle Estarlo. e de outros miuistros ecciesiaslicos e seclllares, scus par·
ciaes, como 110 discurso desta representat:âo se mostra,com a l>revitladl~ POSSiV"I, ainda
ql!e pareça eXll:IISilj pois é certo, que em poucas palavras nunca iudi idualmente se
pode dizer muito.
E posto que Porlllgal tenha vanla~em a todos· os dominio;; para se·soccorrer na!!
utilidades, que representa, e 1I0S discoUlIllOUUS I'Ul 4ue pede remcdio, comtlldo todos
são l'ellluroSalnl'nle vassallo.~ de Vossa MageslarJl1, e assim se por mais c1istant~s não
merccem maior pruvidencia, como vassallos tão leaes, e obedienles, dcvem ser respondidos com a me ·ma iguúldildc; "il'ludc, qlle em Vossa \lageslaue se admira, imitada
do santo rt:i Ilavid, 4ue el0l-:ia o leXIO sagrado nu ~I'gunuo livro do' reis, qne ainda
que lia amplidão do' domínios impel'ava diversas gcnt\:s, COIllIUdo, para lhes i1dlllinistraI' justiça constiluia um só jllil.O igual para Inclos, e 1111I sÓ [l01'0 seul dilferençn.
Pacicbal J)uvid juslitiam, ctju.stitiam omiti popa/o.
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temos ajuJatlo bom a àlguns em sens trabalhos. Ao (lO'spilnl niiO' vamos,
porque o nàu ha nesla lerra, mais eSlranhando- e islo, em UII1 nn;io,
logo lraclará I os irm"los da mi ericorJia, qlle O bouves e, e e offerf.l('erão
boas esmolas, e e di põem a obra, qne será um glande r m dio, principalmente para os soldados, que não lêm oulroi e pela mllila genlo derroladilj que nqui vêm ler.
Nil porIa ria não damos á esmoi" ordin<lria, porCJue não bn nesta riclnt!
pobres qUd peção de porIa em porla. Pill'iI soe'orrermos no qne pudessf~
mo. ás pobrezas occnltas. e lhes buscarmos algumas esmolas, pedimo. lIO
parocho nos désse umn li. la das ressons Qecessilar1ns, mas não teve I O'ciln
t:sla diligencii1; purqlle rnnis faeil é pader.erem a p breztI, que COnrl)' <l-IiI.
Comludo nos confessionario á volla de olllras fraqueZil se manifl'-liio
tam uem esla. ,e ror esla vi" occorremo, nl"nl11a, necassit!ar1r:'l, m fi uo laulo
se a 'odi() aos eorpos, como ás abnas. Com as cou as da bolicll so Irou:(ol'IWIOS muilo, (~poderá exercer uem a r.nridarle, pnrqu é i.I lerra IIlllito
falta de medicamentos, como de medi o que não bil, mas do pou 'o qlln
trouxemo se dá lodo com boa vonlade, e pera lido, que por danl1 pelo
amor de Deo , nos dará D os o não os havermos misler.-Assill1 cootinúa
e IligO acaba o i"adre Vieira a sua carta.
Nesta confiança seguros, e ne.ta esp rança animados, ch('gão os stlpplicantcs a(Ti
rraes pés de Vossa Ma~cstade, precisados da intpnção dos Sr.llS 7.eln~o~ alliollo~, p ria
ol)rlgação dus Sf'US ollieios; por ser certo, qne a primeira obril(ação cios \·crcadorr.s; qllt~
~m direito sechamão decnriões; é serem ddensurcs das cidad 's e P"VOS, qu<' rl'presl'n,
Ião; ou para melhor dizer, são conselheiros do priucipc soherano, a quem assistem
para lhe advertir o mais convcniente ao augmenlfJ e conservação dos povo'; (rndo
prilleipio CIl1 i\loysés, (Iue vendo-se constituido ice Dl'oS da lerra, e Yl'ndo. qllt~ II
opprcssào de govel nar llIuilos vassallos, poderia callsar Illenos prllvidencia em al~lIns,
recurrell a Deos, Jizenclo-Ihe, qlle a seára em grandl~, e uão podia SOCl:Orr "'-se por
11m só cultil'auor ; e roi respOIlJillo, qne dos homens melhnl'p.~ f'le~r se ClIlN'lhcir "
e dos scuadus rccelle-se as propo~las, par,1 que sr. acp.rtasse 110 hem COI11 111 II 111.
1\'. 2, cap. H. Elegi scptucL.qinta viros eornm quos nosti, quocl senes populi
Slwt et duces eos ad hostimn t(tbcrnawli (rodel'es laeies que ibi, stare teCU1!l. IIt
descenda.ln, et loquar tibi ct att{e7'am de spiritu tuo, tradmn qt~e eis, ut sustcntcnt tnum onus ]JopLtli, et non tu salus grave1'is,
elltlu assim lolillllll'nle ~mprel;ados os ~upplicanles no benrlicio do commtlm, e
1l1licam~nLe allelldenJo á COlIserl'ação e allgm'nto daquI'Pe Estado, separarlos de Ioda
a cnn veniencia propria
parlicular, pelo qlle nelle pspecialmt'l11e 1l'1n (1). t'('I·adn.
assim no militar. como no politico; pois é CCI'IO, f(lIe lIe n plll'~lIe Thl'mislodes roi
lJIaiur sllldat!o que Snlon, nern pfJrqnc Sulol! foi maior politico ([lIe TlicmisLOCIl's, :Iei'
xúrU" amlJOs de ser, S'Il1 se preftlril"lII, pais da l1atri;\; Itlas per"lInlatlo 'l'Ii(~:l1isl(lcle<,
qllc ~allia. pois ulol! lillIJa sitlu Il'g'isladul' "ntre os sel(~ sabius da (rl'l'cia, e Cf)nSlilllidn
ern !\Ihenas os 'nadu dus t\reOI)a~ila~, responden: « ,;ei razer de nllla povoa(:,ão pe(jucna urna cidaJe g-rand ; e por isso Lictlrg'o dcLerlllinntl por lei, qlle (I 1:>0\'l'rll;l(lol'
para scr perfeilo, Iia\ia sahel' rallar hurnanalllPllIC com os pi heos, ral.OavellllclllC IHI
senado, CfJlII os ,;abius, c só 110 campo ser valen Le com o~ illirni~os,
Esw~ permi ·sas. SClllilJI', pel'lIolãlJ para inclinar o animo clf~ Vossa \1agestac\<, fi r.la
proposta; por ser ccr,o, qlle só os stlpplicantps -"o os verdadeiro, con crvadores ela(plclle Estado, C não I' '!;nlarmente us ~overnad Ires, ouvidores geraes. nem otltros l11in.i. tros, qne a clle I'ão fi 'ste rcíllO, Clljll tlll'lpenlin é só o ri' passarem o lenlJ)I> dos srns
Iri(;nIOS; tl prouvera a Otlas, qllll fóra sÓ este o SljU empcnho, porque lIem os moradores
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REV ' CONECOS DA I3AllIA, EDE VACAl'iTE, A DlltECÇÃ DO
COVEI\NO E PIIIITUAL "'OS 1'.\OIlES no IAI\A:'iIÜO. alnçÁo 1'01' I.AI\ POR
AU, A DE DO S VIG.\I\IOS-GER'\ES, QUE SE QUERllo Il'iTROD zm, E DA
GI\A~nE I'RtjOE:iCIA E ACERT , COnI QUE O PAD1IE VIEII\A ULTI.\IAMENTE
ACUOIO Á PAZ E U IETA~.\O OE TODOS.

Viuvu de pnstor por morte elo Bispo D. Pedro dll Silva, a grande
melropoli, e illu lro ciclade da Bahia, commellêrão os HIJvs. Capitulares os seus poderes ao superior ela Cumpanhia, que enlão fo e do
Estado do MaranLão, sujeilo entào áquellél clilalada rlincosc; conferindo ao
dilo sllperior todas as suas v"zes,para poder DOn1l'Ilr 11m 011 mais clerigo ,
pe soa apllls para vi "'ario-geril I, CJlle bem e zelosilmenle C'lliclits5C cio governo
espiritual de (antas e lão nccessiladus almllS, por liarcm ti" virturlt" e prudenr,ia ,lo dito sllperior ubrariu nesta parle om os olhos tiill somenle no
maior sorviço le Deos e de) Sua Mugeslllde. Para prova Jo quC,olTerccernos
li calta, uelrn nle lrasladada do 111m, Cabido.
( Sr. Prolado, csuperiordil COlllpél1lhia de Jesus no:\filrilnhào. Foi Doos
servido. levar para si () Sr. Bi po D. Pedro ria Silva,em 15 di' Abril proximo
passado. e omo lhe succedomos najurisdi(;çiio goverllo deste Bisp;1l10. não
JloS oe orre pessua ue quel1lllos pos;;amlls vuler 1;0111 lalllü CUllnilnçtl, COIIlO
de Vo,sa P"lCrnidil(le, por ser C te Rispado t50 rlilillildo. Pt'lo ClllP :lgorn e
"m1rec p dir a Vos a Palernidade qlleirll fazer eleil)íll lIe Ulll sacerdole, que
lhe pareça idoneo e convelli '1Ile 1I0S .. argos, que lá [lOuveI' para ser Vigario

scrmo Ião vl'xarlos. nl'm alJlIcl1(" E~Wo/l, (estando sl'mpre provido dI' l('ovl'l'Ilador, 011\idorl's e mais millislros) se a('liará cada vez mab dl'saltt'lIdiflo, 11<11 a II S,'lI allglJlI'nlo e
CfllJs"n'lIç,iO, POdt'llllo o~ slIpplícallll's dizl'r com Plínio: ,im, IC.1I0S gnvcl'llos, mas lião
li'llIos ~n\'l'rlJO; n sl'lJado l'~I<Í lrepido, os honll'n. bon, s/'m a lil)('('t1aol' de dizer: «o
()1I1' fôdla (',lá pl'l'i:;oso; ? o COmmlllJl ..acta \'1'7. mais [wrdido I' sem rl'lI1I'dio.
Plillio. lib. 8. epist. ill. Ad Aristot. pcrpca;im'lJ,$ mrinlll, sed ClL/'ÚWI t1·cpidafll.
ei Unquem cum disccr'e, quod veles pcriwlosum. qllod nolles 111isCTlWl esset.
Porém não padecern () ESlado pur inCllria Ilos sUpplíC'Il1II'S. Ill'm deixarn dp 'cr pro"ido /l Cllllllllllm i porque se os damoll's. e n'qll~'rilllc111oS ctos Jl/l\(ls. niio a!lallão o
allilllOS dos mal{islrados m:tiorcs do E,tado do Maralllillo, 115 ~lIl'plicanlcs am.lnll's da
palria. l' z..(ns IS dn I)l'm cornlllllm, não l'slfio (:om ,\IlilJlII dl' (I de.,amparar; COIllO Deos
(1i%c da Synill:o;;a. anll's .1lIc'l1sivos ao allgnll'nlú e ClllI.l'l'\'aci'ICl do III'SIl.O E,tôulu.e SI'II~
I1Inradort,~. cvnH! fieis va~sallos, r~spirfio lia pre~CJl(;a d~ Vos, a ~lilgl'slil(lp, para qlle
rlando-lltC's pruvicll'lIcia pt'ios III jos os mais proporciona(los. que rCprt~sl'lItiio-se
llldhor. Curavimus /Jabylonimn et 1Ion est cumtam "clinquamus iilam.
PrupOr a \'ossa ~Iagl'stade qlle a t;oI15el'va~fio e au~menlO dos ESladeis ,1.0 mais il1lpOrlante. paril o I'xplendor ii ~()ht~ral1ia das mnnarcltias, é qllasi impropl'jl'dade tiupl'rfllla, purque ('11\ I:OU5a I,io certa, é o 'josa a maillr intimaçiio: mils sendrJ i lo r.er!o, lam1ll'1Il é sem duvida. qlll~ as regiÕI's são dívI'rsas. os Estados diffel'l'lõles.os commercios
l1el1l lodos dO' i~Oill:S ~cncro5. OlmO a expl'rinncia mostra, fJll' as s('ára~. ql1l' ,,1\1 POI'I II I{a I ellgrossfio as COlTIllllldidades ele lodos. sfio de lri~o, milho, ele, as da Arnl'rica
s:iu de aS~IICal', e tahaco; as da Asia são ele pedras e roupas; as da t\fri~:a . ão de p:~lles
/11- anima 's. denl 's e olllros !la veres; e as dn Estado do \laranltfio são laml)('m Ik ge111:1'05 t1ivl'rsos I: CSllI'daes.colll t;OSlnrnes e Il1nd05 de se havc'r dilfel'entes, com l;llvel'UO
CCUlIOlllico especial, de sorte, que o que em lima provillcia, E, lati (III comarca, se
·1;'
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I' jlliz Ill'll'~ad(), 1I1tirr1'~illtlI'1ll CllilSUrWll, I' o 1/111' p0I'IC'11l'P:1 prol'i\'i"Hl'i'l-l-:l'rtll, ojlli/, tll"- rt'"idllo~. li qlln\ dar{1 ilppcl\,If;i'O pHra (I l'i lTilrio
g 'I'ill, qll(; r "idl' 11(',111 ridadn da Hallia. (' 1'111. rOllllll)SI'(I o IlIU,1lI0 Irihullill
I ordirtrtrio ('111 lodu u BiSl'rlllo, E éI pessoa que Yo:;sa PiJLenlidadlJ elt'gf'l',
d('lprlJllllilr e IIOIIIl'iII', CS'il 1I1l,'lIliI 1101111'011105 e uelliJ I'ULeIIIUS elui~ilo para
O~ dilos cHrgos 0111 ludo 's:e dislrieLO,
II E pnrec '1Iuo-lhe ii Vo::a I'alf:'rtlidnrle llil'iclir I)S (lilos('iJrgo, elll difTl'I\'IlLI' pessoa', ou llOnW;Jr oulro' .i11ize: t1el~gad{)s 11111 UlllrilS p;lrles .I iIr!:'r!::1l le:,
IICS I:' 1111"51110 di 'lricln du ~larallllf1lJ lJ l11ais CilpililllíilS du nOSHJ jurisdi('~iill
o potll'rá VIJ5 'H Pillt;rllidade l'i1zer, porqu 'pill'lllllclullw' d"11I05 1I0ssas VI'?'\"
e polil'r!:!s, '1IiII'lHJ1t)' por IIOI1lC;lUilS lojas ilS uilêls pe soa" e 1111'S dillllO,; I;
l'olwedclllOS .illl'isdi\'~illl illlCtra. 011 reparlidllllh'lIle IliI I'ÚI'IJ1;1 filie Vos:a
J'illerllic1tl(ie o I'l.l l'llil I'. ,\SSilll 1,IIUhl'lIl dilllltl,; iI "ossa Putl,rtli':adl' )lud['I'l'ii,
!lilril que po~ u rnlllll\'ur II qualqll<'l' pe~~oa, qlle li\er argn, (Il1llml'io(lt'rIt'll['CllleiÍ llUl>Siljllrt di '~iiu parec'l'lIt!o-llll', que 1'011 \"CII I a~SIIlI, qlle lodo II
1I0ssn poder juri, dil',JIU (lllredl'IIlU'; éI \'0,::1 I'ulel'llidilde, elll lodo 1'~SH
uisll'irlo, Como se IJÚS IlIesmos PI1I pe5,_Oa uslil'prallllJS lIellc I ara lodas as
l"1)llsn ,i1illUn que lenlluo IllJ('es'il!i1ue d,~ JS IlI-'\'i ii I (-Ulllllli. sã I); 11llrqllu I"(IIH
isso nos parece desCarl'l!lYilrlOO Ilossa rUllsciHllCiil fialldu de lal PC'SSlltll'OI1l 11
ii de Vu sa Palerllidildo õ LOI1l e piritua\ ue 1I0SSUS suLuitus, GUmo ue quem
lb'u lia de prllCuI'tlr (; 111 I1Il1ita erfirl1cill,
I( E para Illtlis Sl'gllran~i:l desta nlal.pria ue lanl11 inlpnrlilllcia lur Iodas as
rias e LlJudus pos~ilcis 'lll direilu, aléul UU soul'euilo lamuem <.:U1l·lituimo'
';\1'11,

~or H

pralica. póde
HlPlHt' IIn."

dI"

~o'r ,'ollll'nil'llll' C'I1I
fio ~"gl\ir II ~11\'t'llI(I

oulra. allll's til' 'él-sl' pruliilJir, stlll Ilu' PI"I'CI',Idns 01ltI'W"I, comu dis... () IHH'lil :

Ul!, 10, ilJ'ucod-, umil/8 1111/1Ll /101'1'/11 mortali l<rgclIllu' ob hoste lI/ortal/c •
lutidu/t ltobis lllli,ll(lJ quI' 1II(II1/(S qtH'; UU/II, lib, I; 1I('/II')'c/l' rlc hllpC7' RII//(illlfl.
-1 ec tibi 1/asci;IlCi P;1I1'('S 1/,1111111,. ljlle ,r,LlIIII.\quP; ,~ed plus ,.ollsilii qtle /""('i, E li
III1'SI11" dec\"I'ICl" u IIIII"'rildOl' JII,lilllilllll iII tl'.lfl' VII,"is I:l, Cod, de ( olltr"h: rt
NJlllilterr. S/i/Illtat, et 1f1l,7'I' rUI/I pl'lll' S lIlilis 01l/1Iillll/ !tnll1il/UIIl I<U/1O'C( cst 111)(1
elilllll fartulIl Ollllles, ('("lllll/s, 'e! JlUlIlllillllS (IrI ilit/ilil'c pnssclIt.
AssI'lilado II" n·fo'l"Ido. " 11'''<'', oll"lu qUI' '" I'rr\'l'ha 1lt'1D o III, iu C lIl"du, para hall'r
'IUI' Llvl;lo a:-, tl'l' as. I'olllpão 0;0, ill<:ullo<o\, (. SI" éll'CUIIII1todelll (.
"'jão nq)iI7,1'. d"SII' lrab,llhu; p"rq"" lia 1111' 111,\ ElIl"Opil, ,"'111 l'orlllg'ld 'illlOs por e:,p""·it'uLiil. quo' IÍ .. ('.l'rlil' 11'lla: o' prlllillcias 110 hOllll'll< IHTIlIlIlIllltiados, paril diq'rsos
~"Ill'rus de lrab,lillO, l: ailld;, li""''''>; 111,"1", d" m:C('llllll"dar (JS allilllacs a o'I!I'; d,'
surte qlle da prtl\ illda do \lillllO, d., "iallllil, d,' (;lIilllariio's. I' 1'01'10, \"'11105 IJlII' ,sahl'lll
IIIIS IiOlllCI'S COIll propCII'ão I'SP" 'i,1i pulil cai. l'iIO", c 11011I"IIS dc llcf(ociu; dr Cllill aI ;,~, para u l'xI'rririll de IiI'lIl"1ician"lIl l' 1"'lIdl~r('1ll Pilllllu,; 1III'II11II',;; c di' /llIlras lI'ITas
il~ri('llllUI'l'Sdo~ J{I'IIt'ro:

pai a ac('oIlIHlllda(;ôl's mail't ~tll

\

i~;

da pro\ illl;ia de TI az iJS

\101I1\'S, d~' al~lInlas IPITa:"

p"ra (I illlh i/l tios 1I1'l;OI\:ios tias alfalllll~f.:'''i da Ih'ira; a clllluril.d'l~ pallll/l"< prilllldros dI'
I"dll a sl'ITII da E'lrclill, do AIClllll'j ; pal'a a al,;I icuJlura, c da E"u'clllül.lura para orfirills ti" .i".lil·a I' fazl'llIlil,
E 1I11111a IIiIS la\"lIt11"as Os anil'lliIl'S se ilt:1'1l1ll1l10dão aos rOslUmes cios ESlad/ls e pro\ ill\'ia:--; de !"lUI'll' 4111' nas Lizil ias. () Ul,dol'

:;:'1'\

iro

dilS

la \'ullras.

s~· faz t:UUI ('gllas, e

nil"i

OllllilS pllrl,'s 1'11111 hois; (' "llIlUdll ,I \1IH'rica C'IIII EillIOI"'S o' ndil', l' uã/l 1'/1111 Porlllgll"LC', p\lr S(,I"I'1I1 csl~s plllICll"<_ C lião P"dl'I'I'1Il la' rar illlllt'llas lei ras, COIII a rilcilidild~
rllll1 ti"'" s,' li" ril0 as da 1',10 IIP,I , " clI'slP l'I'illll, 111'111 para plillllarClJ1 e COIlICo'CUI us
flUIU' ,la, l~r, as l o ~ ,II iII I1.iU,CUUIO o, : l1dius lIi1lUI aes dcllas.
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n ralrrnirlal1r oll':i,lnr rll1 "aril, r pnwisor rm lodo O ,lislrido dr~~a
r.npili'"ill, r ~(1\','rOil r'nOl pod"r d,' :llhdpiI'gar IIjurisc1il'l:,jo uP'ses me,1l10$
oflil'io:, lorla!'; ti!'; "1'71' 'l"e Illp parCl'pr {'OII"C1liI'IIIH /lu .('rvi~o dr n('o~ e
j){'m 1'01ll1l111fl1 dils ,,101;1,. F''''(l-1I0: Vossa PClI(,),lIidad 1111'1' ,() rnanr\ilr <lo
Ht'I', Prll"i:nr, 'III i~ario da l:ilrll 1I11ne rUIII" do dillh ,iro dEI r\tilllf'f'llaJ'la
"L' il 11101'11' do ,'r, Bisp1, qlle foi 11 15 rle Abril, em lima qlJinLn r ira dI'
1I1adl'll~..,dn do prr!';rlltc anuo ti HH-9. e (1 Cjlle E ncllar c uCpo~il1lrá 1~lll
pr, soa nhollarla, 0(' lliill Ilolll'er lima lelra s glll'a, pllra (PiO o dilo dilllll'irll
se ,'nlrenlle 1'111 Lis!lllll ii ~I\ll\tiils Lope .l"III1i1iar tio salllo offkio moradllr
lia r'alr;adn dt, S. Frilllcisro, do qlle lndo nll ilvisarú, r:Jra lisporm'ls o
'1'11' r,'", IIlais tllll'l'niPllle: I~ dr !.') de Abril por diilllle se alT nlda o lil
tOl'ar ;1 l'lIClII ellilriil, para o que, e n' 11IcJreí pes.oa abollada, parll qlle (\
rflhrc, e (Pilha em SI'U poder as ('(lusas, qlll) p(\rlellrClll ii nlilra pilra ()
l'1I1urn 1'l'I'la!lo do que' Ih IlIeil. f' hilVrlltlo iltl'li l'm qlle sirvamo a \ o. ~i\
Pilll'l'lIlt\aclc, o faremo de milito DOa rontaJe ludo, e (;(I'la 11m "m
Jlarli('lIlilr.
l( Haltia, 1G de, etl'l11hro dr lG'~9,-O de,ioLlliz Pinto, O meslrr CSr()~il
DillgO L'lpt~"; Cllilve:, () IW()llriatlo l'rillll'isCll UII Silva, o ÇIlO .go Clclllelll,)
Fii111t , u cllilllln\ S,'l>asliü dl! Bulhõcs, o af('rdillgo Al\l(\nin PillltHil'o,
.!osé Pilllo rle Frl'ita~, () ('0111' 0 0 Aurirá GOl1ntlYt;:s tle ~Icllo, o lit.: 'J)"iacill
AII!l)llio da Cos ii, FI'i1llrl<;('0 PI-'reira. )
•
Esla (,;H'la ('\11'/::011 ao ~Iilralillao IIIl al1l10 seguinte de 1f,50, lpmpo ('ln
que jú lIào llüviào Padre naqllcllc ESlado,por lerem morrido S IIltilllOS
l\as !t'i' 11'111 "r...'t1ido o Illl'snHl. fllll' o qlll' 1'111 1I111~. :1' 111'1'111(' li~ t'lI1 olllras ('ra
l:rilllt'.1' I!/ll ",:llas tI.'sillillO; lia It'i d,' \ln.~i',-; SI' PI'l"lllilliil a ltSllr,,; na II·i til' 1'01'01lil1ll,SI' IW I'In i 1lia ao. 1'~)pc'n.,'1ltl' f,'.-:l'lIllatirjjl':: lIil lI'i d,'I.i('lIq.(O,II~fl "'I'iISlil{ill'a o
h"lIliritiin' lia i"j dp ~OIOlliIlO ~I' tli-<IllIlI'l\a " adlill!'1 io: \lIlllot I'ollll)ilin II'I rnilli(1
por II'i '1"'~ qllill110 (,ilda 11111 podl'ss,' 101ll;!r O Ii~,"sl' lil'i:u'III'III!'. r"I!'llIh. ii lilllln d,'
('1111'1 lIi,1 ,"101' : Iillillilll'UI(' 1'l1ln', O~ Lidos t'rit Il'i. 11\11' ih dum,I'lIa: l1~n lil"'~s"m pOI'
lill1", lI'ai~ 11111' "11111' !(rill1~"ils~('11l adllllt'rilllllo; I' I'nll'l' o. lIall',lIrs 'III!' a I'SIHl~iI ~'
lliiu "Illl I'~ass.· ai) I'SpO'f. ~"11l Pl'illll'il'll ll'l' ('(Iu,'uhito '0111 (I pan'lIll' 1I1ili. dll'~,lIln,
i\s~i1l1 '111111' 110, POIOS, nas pl'IIl'illl iil~. UO~ !lollwlls, p l1as "is hil dii!', rf'111'il: ti 111'c"ssario 1'1111'11'1<'1'-':('. qlll' o I';,wdu do \Iarallh~l) lI;io SI' pód, "OIlS''I' I ai , M'III ;, SI'I'I'i1'l1
<Ins Imlios dos S"IIS Srl IÔ"S; purlia-sl' alllli Il'a~"1' 1I111l'X"I1,pl.. , '1111' ~I'ppl"IO 1111<' "",";II11lal" (I p"hli.. a it nHIII"~liil ah,nllllanll'ul", O II~ ('XPI'I'''s tl'Ü; pnl'ljl'" lIS 1'1'\ "I'I'IIIIIIS
IlIbsi"l1ill'i"s slill os pr 1I11'il'ns. '1111' niio plldl'llllo paSS,ll' SI'IIl o."'I'\'i~'o "a'j1I1'II,'s Il1di'".
,1.-11,'s se sc'l'l't'lIt 1'111 '"itjIlÍlI'il'll, '111' Ulii CIlI!(;C.<ô1l1ll aitcl'i ('ollccr(rnlftttll. q/tia qllucl
uni non '/Luccl, ct 1I11""i jlruc!l'stl'l CU/lCCdf'nl!lll/l I't )/1111 Illllt',lt IIcglll'i.
[\finst plJ Ip dar ,-on~l'lIa ríl7.il0 df\ difl'I'I'I'!I'a ·para (Itll u, I't'Vl'rt'IHlwi mi ..... inníllin"
POS,;lo ra~('1' heilf) o s"l'Iiço dlJ~ IlIdin~ q/lod adiU"s, c o lI'prUI('I1I, I' l'l'PII;;II<'11I p"l'a
l
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(JS rllai!ii vas~f1llos

VOSSil

l\'ngflSlê1<!t'.

1'1l1'l\IIll'OIllO I1S HIPI'lkilllll'S. sli 'lin ~,l'losn" I' IIftO dl'll'arlOl'l's. S{l Il'ill~(1 dI' Illili~ilr o
"011111'11111. I' lIiio d,' dl'lJllIll:lar Pt"SlI"S i'illllClllill'I'S: porql1l' qllalldll a l'1I!pa ~o d"I-\'"
lll'ra I'1Il "1I1iJII;511. ('vililllrlo-,I' I'~ta flUI' I1l1'io satldal'l'l, ,,;1u .-.' otklld"1ll fl ii 1'1 i ·1"illI'S.
1),'111 ~C! falia rOU1 ~OCt.:f111 n ao CtlfllltHlIU; (1 u CI'I'!U ~. ti 1/1' OS lo:. ladn~ II a, 1Ilt)llill'rhw~ llfio
M· COII:-l'l'\ no, Ilt ln :"lI' (IPUll'lIiãll ClIlll U:, cahl'diU'S <Ius t'crlP."j.hliru"t, élllhl.. qllt' 'I';[(U
,'a"'..,illlll'l M'IHlO (11111 os pillrllHtllllfb dus s('clIi'lI(·s.(jlll' :;,10 o: \1'ldu'lt,ito" \i\ ... sallll.... "
'''PI,("IU tl'lI' 'J~ ,'<'C,le 1,1. IICO' ~\'ctllill ,,~, t' I ('o\lIal'l'~ i>C pO"iiu llll"'.:l..... 1'"111 (ti" ,
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il~ mitos violenlils dos llarhill'Os Tapuyils Uruatires no Rio flapllcurú,
cllmo já mellloramoS Pur cujêl eallsa. enJqllanlu não dJi'gilv(\O novos
)lildres, c superior ua COlllpalllliu, resolvêrãu os lelrados ua lena, que
vislo ler espirauo eom o finauo Bispo ladll Il jllrisdicção do Viguriogerul élctual, plldia o dera eleger oulro, e depor o que acLuülmenle
exislia, parecer sem duvidn lllcnos prudenl.e, que não pouia deixür de
trazer consequencias dallil1llSaS, e para o socego úas cOllseienr;ias naua
sl1guras parecenuo mais acertado conspirarem lodos, no que alé alli go"ernára com provisão do Bispo, evilanuo com iSlo o perigo de mais
pesados encoIllros, na sUPI osição de serem os povos de ordinano mais
llllliglls de IlovidlJues, qlle amaotes da razão. Fosse o motivo, qual fosse,
qllo IlunCil deixaria de SOl', 011 de mHior' paixão, ou de maior empeniJo ;
o Vigario-geral, que !'ervia, Gcou alJêado uo Cü rgo , e eleilo oulro em seu
lugar, qlle sllslculOl1 () poSlO éllJezar das roprcsenlaçães do primeiro, de
qllo resulloll embarcar-se esle 00 f1lCSfl)O anuo, e ir-50 queiXill' a ui-roi da
nlilrlil'eslll ~'ioIcJlcii\ o Irljuria, que se lhe fizl'rü, não L(lveuclu orro,que
PIIr!PSSO privi!r dp officio, Il q 1)0 lilliJa [Ieudido com zelo, ussisliuo cum
crl:dito,e sustelllauo com inteireza.
Fieé\vil ainda este Vigllrio-geral em Lisboa esforçaorlo o seu requerimenlo
a lempo, que o Padre FI'ilflcisco VlJlloso, com seU5 companheiros partira
pari! o Maratlhlio, aonde cheglldo, que foi, recebeu logo a CMtu do Cc1bido
da Bl1hiil, em virlude la qual, como superior, que eril. e pelos lJoucl'es,
que lIella se Ifie ~ommetli<io, conllnnou a nOVa elciçõo, não allcn lelldo

°

prindpr. soherano dos vassallos scculan's, é qne conslilne o fjsco patrimonial; e pOl'
isso são conccdidos, (lOS morador'cs e IJOIll(~tlS dr negocio innulIleral'eis privilegias;
como l"~sol vcm os f), D. ; pela utilidade quc tio negocio resnlta ás rl'publicas.
Laa: sampar, ~ na.qotiatoras O'. de jure, in ffl'U1W, l. 1, Cod. de _'. undin Pelnls
Gregor. lb, li, de Ilepublic(JJ, cal). 7, Scac de Comerc., p. 1, ~ anuo ll7, Valcine
C01IS. 52, 11. 86. faluc de privilegiís mÍ8er, parsol. 1, p. q. 14.
(}1I1' por isso, Casiodoro diz ~ qne todas as vexações, e lodos os dispcndios se devem
evitar aos lJilvpgantl's. e homens de lll'gOCÍ('; porqlw é ~cn"ro de crueldade, além t1n
Ilallrra~in ,empre temido, e da fazpnda selJlpre arrisl:ada, !H1jeilal-os, a dl~scull1m"dos,
com us l]ua"s s" "m pobl'rção e patleç~n perigos mais Cl'lll'is, nos dominios dos SIHlS
InOllarchas do quI' 110< riscos do mar. cOl'sal'Ío. fo~o, ele.
Casiodoro lh. li, epist. 7. Quí crudelilatü gcnus ast ultm nau{ragium vella
dasU1·erc. ct illos ad dispendin cogare, quihus in upem vitam p1'Ob(/'ntur i7ltmanir'
perirulu ces.~ie, et cpist 19, portos nosh·os. navis vanie7ls n011 pa.vascat. ut certum
'l1untas possil csse re(ugiu1n simanus non 'inCa1'Te1'int ea:ifJc'lllium, q'uos Ircqlwnler ]Ilus lI/ligu71t rJa1ltna, quum solant 7ludarc nauf'ragium.
I': o dis'e t~m bom rOlJloucl: o I'adre i'w'nle IIiI 111 onarchia. espanica, Ib. 1.1., cap.
2U. pav:. 291: plJrqup. ali i pl·... :Cl: la vida dl~1 passujero, com las woleslias, que reeibc cl
allllil. d.. Ias injllslidas que le haze el adll<lI}('ro.
CoulroV!'rsa assaz 1('111 ,ido ii hYPolhesp., SI: pó(h~m ou nã() os Indic)s cnnlinanl'~s do
Estado do Maranhão, s!'r obrigados. debtdlados,como em guerra justa, e supposlO lJue
sendo guvel'lladol', e capitão gl'neral d'l(lo..lle l\slado. ChriSLOl'ão da Cosia 1,'reirl'. se
Pl'lll"'u lJaslanteml'nl.e em carla qllP Ibe enviou o couselhu ultramarinu, em 9 de Man;o
de 1718, cuja copia é a que se sl'gue .
D..Ioão por gral;a (!to Dl'os. rei de I'orlllgal dog :ilgarves, d'aqUl'lll e d'além mar,
em Afl'ica, senhor de UUillé, e da cOll(juislil c IWlq;ação, cOllllllcrcio dc Elhiopia

357 -

menos ao socego das conscicncias, que [I uLilidade rLi paz rommllm. qlle
)ire oisamellt e havia alterar aos eleitores ii regaliao e ao clc:ito a posse.
Mils como,dcpusto não dormia, c rept!tia em Lisboa pelos triblll1ac o Sf:lt
loequerimento; vencidas todas as demoril ,qu semelhHlltes negocios Icviíll
na côrte pc/as conLilJll<lS e muilí~s oc('oupa.oõe do Illillistros, em que ~ilstOlt
111/1 i de um anno, foi ultimament ~lespae!ta!lo room ordem expressa dt~
Sua MaHcstade, para que II f;ilpitão-mór govel"lllH.1or o reposesse e mete oe
de posse do seu anliao aoverno. Aleare com o .Ie °pacho, só l!te l',lItilva li
t1cl:asiiio do emuarque,ljlle brevemente IJ lue Q{fcreceo na caravclla, quu
llartiil para OMaranhiio oParhe Vieira,cnm seus compunheiiOS,COlTI grilndc
,oonletltamentn do novo prot 'ndentc, assim pela bOi! passaaem, como pelo
que ]loderitl inlere sar na IHI boa companhia, ua I'enlnde lião se ell"<IlJoo,porqllu a niio ler por si il prudente 1"0nc]ucLa do Pnurc Vieira;correria
maiur ris·o a sua causa, e ser-Ibe-!tião ncccssarioo novos, e milis trabillhoso requerimentos, que os primeiros. eh aou fioa/lIIcnte íl sillvamelltn,
sem so situer a que vinhil, se nào quando fiado na scgllnlllça do ·"rgo
pela illeontrastuvcl forr;a la real ordem a [lpresentou logo ao capit;in-mór,
que deCido para o dia segllinLe cmqullnto o supplicilllte desr:arl~al'(l li HXC(;uç;io. Poróm o vigario-gentl, que no Mllranh;io dormindo, parece, qlle
tilll111 sido ll1i1is çspcrto, que fi outro na côrLe ucorllauo, till!la já tirado pelo
im, p lo Ilàll,llma tal clevas a contra olJc, na [Illscllcia logo, qllC fez para
.Portugal, rcccalluo-se talvez da voltn, que I1zessc, qu sem Iii ° dar IICIll
<10 meuos uma uoile de bospede, ao tempo que se acltavll aownuo tio
J'ersia. flrabla e Jndia, ele. FaçCl saber a \"ó~, Chrislovão da Cosia Frein', I(C)I't'rnador.
rapilão ~f'n('ral do I-:sl,ulo do Maranhão. qne 1l<IV('llllo IislO a carla, que me I'screw °les l'1I1 30 de .Junho de 1713. ao men sc'crl'lario d' f~slado flillgo de ~lI'ndol1Ç<l Córl,:
n,·al. l"I'prl'Sl"Cllando que o pupel, que 1 11' lOS I llH'lt<'1I do Padre Igl1<1cio FI'ITl'ira,
uhrl' o dc'sci II Il"II lo do Indicls. propllzl'rris rno junla dI' missclc's, cujos minislros litriio
d,' pan'ccr, (COI1II> :e vio do lermo cfue J"l'1Il '\ll'ol"s) se (jzl's: 111 os Ihoôcilll,oUlos o na
lõnna qUI' SI' rtlalava no dilo papl'l. para SI' aldcarcolll jU/llo ii cidade do !'arii, e lal1lb 'III /lcssa dc: So Luiz do larauhão, dI' cujo par'crr farris sl'nlprc COlllO varias W'Z~S
nl{' lildlC"is rc Prt'sClIlad(l, '·cndo Omuito 'Iue rra convcllienlc ter 'Ill lossa, capilanias
os Indios quo: lhes são 1I1'C ssarios para a cullura das fazl'IHJa (~def('usa do ESlatlo;
e sobrl' IlIdo li !"iii-os da barbaridade em qlH' vÍl~m; cOl1lclldo-se IIns aos onlros, como
Conslava a lodos OS II ti °sionarius I e lambem que a falta de fndios com qn~ se achavãl)
I'SSf'S pOl"mô, l,'uha sido a fausa tia polJreza <'lO que I'slal'ão os moradores. (' na lIlesma
fõrnli! ii fazl'nda :c~al. por COllsislir nos dizimos o srll n'ntlinwnlo, (I qU(' ludo m,: po<Inia Sl'r prrSt'UIt' pal"ll fllH' ell foss!' srrvido rrsoll'er esta l1lillrria q !e rra a mais impOrtantc' para essa conquista. E Inc pareccu di;Cl'r-l"os, em 1"('0 oluçãu dr 17 dc Fcvo'reiro dl'SlC pres 'llIe U/)llO, tonlada I'Ill cOllsulta do m II conselho ullramarillo, <i"e o
t1escilllL'1l10 dos Illdios põdl: ser de dons modos: LI primeiro, indo (IS mhsiollarios ai)
".. rlii" (pOSlO qne com gllardils de soldados para sna sl'gmauça) persnadir aos Indios,
as cllnv onif'ndas quI' 1111: I"('SUllão, e os perigos de que licão Iívn!s reduzindo-se a viYI:n'm nas aldeas. 'om traIO polilko,e proprio de llOn1rns racioual's,e sel'lIes então 1'0InJllariilnll'ntt' qnizl'rt'l1l elescer para as i1ldêilS, nenhnm I'scrulllilo póde hal'l'r na maleria. sendo <l1'l1Ois lr"latlus rlils üldêas. niio como '·SITavr.s, mas r0l110 livrt's; e "SiC
dl'sr.illlcnlolira assim scudo v(llulJlario, porque o abraçiio os InLlios pl'rsnatlitlos da slIa
lIlaior COlllol'lIiellciao OUlloO nH,do d(' os clest:rr contra sua vOJlladl', pn'CI'c!l-ndo anll'aços,
ou ulJrigiludo-os, lJor força ii c1"e se dl'St."ão, é 01ldl' pMe lla"er o eSl"l"upulo (lonJlle
t'
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Citlllil o Inncoll na cadêia pnhlica da cidAde, COIII pa:ill1n I' its'{)lnbrn do
pobre, e desc l lit1,I(!o clcrig(l que clamava elll seu rClllcc]io:lo eapil,in-mór,qllu
.'m l;io O"randH, e liin raro ii 'onlc illH'lslll nflO nbia O qlle lízes.c ti vi:ilit do
Il1llilo, qu' aindit mdis damc.lvtl o aclllal vigilrio-geral, prole, lando s 111(\
l'l!ura se o pre-o invursn em varios crimn' na ôll1el'l)dolllc dcvflssiI, 'las
Iluem levantav;, com IlIais do enlondO' grilos o lri-le lom dM/llclle moleil',
era o povo, filie a foCto e san:,," 'impedia a po~ edil no\'o viCtarin,rpwrclldo
ii l(ldo (\ risca suslenlar ii 5Uil prtlllcira cleil;ào pelo IlIllilo, que lia Slla graça
se tinlliljil illlroduziclo o nll\'l) ell'ilo,
Fazia- o illtnleravel 1.10 de 'p jildn o nÃo Ilw valer ii provi iio, e ordelH
rOid, em que villha liio confJitt!o, qlle nUllr'a 111.- pits'nll por pl'llsam,llto
ílS pezildali meias, que lhe hilviül) Illeler llil perna-, di I'iln;adns '1Tl I~IIS
grilhãu , (pIe o carcereiro lhu meleu por ordell} dI) II()VO vigurio: ~ ailllh
qlle 110 Cilpilüu-múr parecia de arrosoildo (1 prol',edimollto, e mallil't'sla a
vis;lencia que se fazia ,10 san afilhado, munido lliio n1l'II05, I"' um a
l,rolecçiío reill, que InillldilvlI ao gOl'or/lo o m 'le:se logo de po SU: l' l(' COIIl
IlIdo seniio (tll'uvia a emharaçar 'um a r I'~:a Ollll'il lIlaior plll'qlle lemia il
Jn povo já Ineio amotinado em (Il;udir pelo, l'll viga rio, pelo bem qn!slll,
qlle estava ele lodo, a quem,pela me ma raúo de os experimentar lIrllw:i
Jlaquelle premediclat en antro, linha fcilo, e uurado ludo muilo ii sua
vontade e salisfaliào, O que \105[0 resolveu o calJilào-l1lór convocar uma

CS~PS Tndio~ silo livrt's e isenlos lia minha jOl'bdicçfin, que os nfill I)ódp. Ilhl'il'(ar ii sahir
ola suas "'I'I'aS, para 10ll1arcnl UI!1 nlll(ll) de I itlü, rle qne clt 's SI' ofill a~raelfitl. o quI' :e
niio c I'i~oruso caplil'ciro, "111 cel'lo li odo n paI'I'C(~, 1)1'10 qo~ nn"'ode ü Iilll'rdaell' ; tOIll
loelo ,e I'slc; (llIlios, r1c qoc (Iii Ctlnla o i'adrt' I~nacio Fcrrt'ira. sfio cnlllO os nnII'O," Tapnyas brilwls, fI II(' an( iin Illb, nfi" I'Pl'/olÍll'cl'm rt'i, nem gUI'I'Plador, niln Vill'lll COIfI
Jnn'/n, c fórllla ([p rep,.hliea. alrnp"lIfio as Il'is ela JllIlul'f'za, nfio faz III e1i/l'ercoça rI,~
lIlfii <Í nllm, para salisfaçii.. ela '1Ii1 lasCÍvia; comem-:I~ III1S aos onl/O:, ~('Il(lo l'sla gllla.
ii 1:;\IISil illjll'lí~, ima das slla~ !:11l'ITas, c ainda rlira Il.. llas tiS .. xcila a I1cxan'lIl IIS mcItillOs illllnl;l'lIlc-,: sOo st'l'I'itlo qll ,'possão obrigar, por fl)l'(;a I' mcdo, ii qllc desçfiu
tio sl!rlfill para as aldêa:, s O II fi ti qllizNClIl fil1.l'r por I'Ollladl', por scr assim ~Ollrllrllle
ii opillifiu dos n, D,. <jUCCM;IC1rrfio Ila mall'ria,lIlas com dilas limilill'Õcs: a ptillwira
(JII" SI! lião faç,iO l'stes descillll'1l10S. I"HIII {I fnr\." quI' liaja mortl's !lOS Indios, 5all'0
depob de lhe pl'i1lit'art'll1 as COIlI rnil'ncias dns di/os d 'SI'illll'1I10", I"'IHlo quc os qoprcm
ohri~ar a I'ir com os nns,os, os illl'adil'cm I"om armas, porqll'! I'lIlfio pod.'riÍt3 IIS nl.ssos
llsar da slliljusl<l ("'fCII'a: onlro IÍll1il<' P, fIlW sr ,,'lI'S Indins dl'poi .. d.. aldrarlos, <' insIrllido~ lia \'ida polili 'ii, pur haslilnle 11'lllpn, rlll;il'l'llI das aldca5, se 1'111'5 por l'ivercm
cnlllO hrn1o:, c OII'I'lIdl'I','1l1 iÍs lei~ (ia lI'I1I1I'(·W. pnd<'1l1 Sl'r f'onsll'iluf(irlos a prilllril'a
\'\~z ilssim II pód"m s(,l', a pprst'\'cl'al'l'll1 lia polilicil c r1l'sislil'l'Tl'l dil ,lia fl'l'eza : POI'
qoe ,liiiÍs fital'li inlllil a j1l'illll'il'a t:OilçiiO; ClJm ckrtill'açiio, qlle Os '1111: fUf;il't'll1 das
aldC'H,' os lião possão 1l1i1lar, lornandll-os a Ll'a7,rr, e IJIH' os quc c1CSC('I"'111 'OiUllllllia1I1<'lIlc lIãll fiqllem ':i1plhos; \: Vos ordrnll II", faC;lll's pal;ar I)S S('1I5 sablrios a I:SIC-', l~
dar slIsll'UI/II! VI'Slido, COIIIO <,slá ol'dcnadn; CcSla ol'dl'll1 fal'l'is I'Cgisll'JI' no, lil'IOS d,1
sl:Cl'cl:triil dessc \;ovel'llo; I) 1U10 da: cillllaras das Capi lauias de " Luiz do ~Iaralllliill e
rUI ú, para que U lodo o ICllIpO wnole da resolucllo, que rui sel'l ido lOlllill' \l<'slc parlicuia r,
.
E/-rei 1I0SS0 scnhor o mandou por I\llluuio llodrigucs da Cúslil, (' o Dr. Jusé dc
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jllnt:l r.m CJIIC rnlrelll o (l\~-clllhar"'udnr s '1)(IÜ~;llltc,Ctlmo l'll1lhem 05 pi elndo:>
da.- un!rll , > l) llctllal vigarin. que lodns IIlliftlrllll~' rOi!aràn ali Padm
li ,ira CJlIiz se talllllplH a' islir p ln que dizia n~speilo ao :en'iço de tiJa
IIlilg-e.ladp,f' O('cgo lIi1(lllell ' povo. Em lào erilil'ilS (·irrllll1~till)(:ia. I"I'(;U uva
u Padre a-sistir, porém houre do tl1.ledef·er, /ii)do lalvez. HIll que ~;pglliriill)
o sell 1'010, qlle era o ljlle se poderia ofl'üreccr Ilwis cOlllllllldo i!0 flllnro
prt'jllizo de (1IIlIJOS (IS pretcIIJC'lll.eS,e porque Mio pudenllltos cnn, palav'As
llIais proprias referir fi tlllt desta contenda, IJLlS servirelllO da musma
('arfa de Vi ira assim que em .e~uimrnlo diz:
.
« Por me livrar tlp,te Sl')'II a,c Clwrybtle-,procurei quanto plllln lIào lI1e
ad\êll' na junta, ma fui fon;a 11' a (llla, ,itlnde o pareceres do IJrúllldlls
in 'Iillavão hulo piJra (l parle i!ondl3 c-tavil o dI' ejo dtl povo, u:;ú um iiI) 1vc, qlle petlio Il'lllpO pari! e tudal' o C'aso (el)Olo -e ililldil o I iiI) .0'11.)(:SSU,
SPlldo liio plllJl jl'6). llllilll(lo me locou a fa Ilar, tl is ',f!,1U niio "ia de que fru('[o
Iludes em t'n'ir no, os pilre<:ere:' Ite til I:llll lrll\'ersia , SlIll'll to lIiiu llilvcr
paril a deci7.óio della quem !lO ~li!rillllléio pudI' 'o ser juiz. nem Ul3clurar,
qllill nos dou fO"l) o virr'lrio-gerill. pl'lo CJIIl:l elles m '51110' o fllsselll, e quo
se lhes pedi:. c primeiru, qlle p lo bem da paz se qllizcssum eompor e ajl!"
tilr olltre si. Approvllu-sC u meU [liHecer, e qUi7. 'róio CJlle eu fosso quem I)
) ro. egllisse. 1'olllilnc!t) "lIlil) COIll:oO o 1101'0 \'i"ilrill, que lillllUeU] eslava
lIa jUl1lil, 011.1 fui rOlll elk ú tildea, onde eslil\'U (J Olllro, I~ nmufj" pozI'riio
todo n Ilegocio cm minllas m:in . O expediclllt" \I"e lomei, flli que illll us
fllsselll vi"ario -gera 's, O primeiro lt Pi1rá, aonde l;lllla il 'Ui) Cil5,1, e u
(:<Irv:dho P ,'brl'lI, con<plhl'iros do ~pu (,oll~clh'l IIllrall1arino, (' s~ p I'SOU por dlln:
"ias. - \lannrl Comes 11;t :-iiha a li·z ('III I.i hoa ut:riti"lItai. a \) d,' ~Iarço dl'1718. O sl'rlo'laril) ÂIHlié I."pc,> de Lara a re~ escreler, AlltOll,U Iludriglles da Costa, José
ele Caro,'/lho c Abl·~II.
l'IlII'lIdl'lIl os slIppliCllIlI('s, que se c<lIlsidCl'ilriiio pilrn sla 1'1' Olll~:ío solidos rllnda1ll"IIII1S purélll nün SI' i1prOVpi1<1I110 <Iqll 'lies )lU' os dl:sla prol'idl'llci,1 porq\ll' d",ci'lus
(iS IlIdios. para as aldeils, pO~lu que I i7jlllHls iÍs t:idades de::;;. Lili~, "di) 1';'lá
l' llão
1,.11';1 as SII;IS I'lIçaS, 0\1 razl'lIdas, aillda li 'aviio c:-pcrillll'illalldo llIainre: .Ialllllos. pelo
II allailHI I' cl,'sp"l.as de os haixar t10~ S~I'IÕ\'S it SUiI wslil. S\:1l1 s' podrr~1Il sel'l ir deli,'s;
}W!;,S dislalll'ias "1Il que 1111'S (jcav~o dl' I11UilaS 1""'lIas, P. só e lIlilisal'lão os 1I1b,lOlIarills elos laes Illdios, COl1l0 se IItilb:io dos j,i dp,ddos das aldeas, d' '1l1e se s"gil\:
a i>llmilla POill'''Z;1 CIIl Ijill' :e aellão aqlll'lil's "'"I'<"lol'l" e a razl'lHla rl'iI\; ao <III' alltlllil'lIdo) o '('l:(lIillh' 1:(01 'rnarlor e capil~u-~c~lwral dillllll'IIl'. I~'lado Berllardo I'ereio'a dl~
lIcrredo, Clllll'IIClIlI ii lima jUllta <I!: missõl's, os pl'l'lados Ilwiores dns rpli~iõe: <1"1' é
110 dilO Estado, qlll' são o~ dl'pulatllh da IIWSl11a jllllta, c III 's prupoz a dil,' rcsuluçãu
"Il~'a \Iageslade •• a (,('plilsa dos mOl'adOlcs"e aclwlIIlo-tlles razão IIdla assclllal'~o
pór lf'rIl10, '1"1' assigllal'~o 1'111 20 d.~ ~larço. cio IlWSI110 allllO de 1718, em qHe roi a
Ilila re:ulllçâo, que SI: IlIesdl:viâo 1)1'1'111 i II ii os desdlllelllOs do laes (mlios para as suas
rllças e razl'lIt1as. para assim ,e COlIsl'l'I'arelll os IIl0radores, e se all~ILlelll<lr arllll'lla
"/tllqlli,la, e as rClltlns reacs; ao que allPllIl.-.:nclo OtliLO gOlel'llildor IlIes t1cfl'rill, pela
j(JI'IlIiI tio dilo lel'l11o da jllllla, ellHllIalllo Vossa ~Iilf(eslaclp miu IlItllldassl' O COlIll'ario ;
.' s"oHio ti 'ClIsado o dilO f\OI'I'l'lJllclor au c;r,"S '1110 IIlll'amarillo deslf' "roCl'diIlIPlllo. pur
)lI'SSllilS opposlas ao illlglllelll/l, e COIIS'~l'I'i1ÇÜO daqu!'ll!' Estadu, CXIll'dilJ o nl~SIlII) COIIs.dlio 11111" ord"111 1Iquc'lla junta d.: lIlis>iies, wja rópia é a <1111' se S":';III',
II. Joãl' por ~Iaç" lIl' DI'Os .... ·i d,' I'orlu~al e dn~ l'i~oII'\·"s. l'lC. ""IÇO ,ab"r il 16s
jUlJld <.h·JlIb:.õ\·~ do Estado du ,Ulranliil ) CIU!' eu lil'i .idu i nro;'1l1i1c u da li' IJI'dt'UI, qll\:
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srglln<1o tio Mnrnllhii o, aOlltle lambmn linha ii SIIil. dividindo-sI' lIa mrsm
01'1\1 o g-overJ)tI e pirilnal, assim como Sua MiiCTI\slii,lc o lillllil já Jividid()
110 sCl;ular, H politico: o f]lIe lambelll foi eOllronne ii 1I11'IIle dos sellllOrcs
capitular' da Bahill ; os quae pruuenlis'ilflilmenle apo;;tiio nil sua CarlH,
quase pllrecer convenielllc dividir OO'OVel'no ecdcsiasli 'I) ell1 Juas vigaraliéJ:i-geraes, por serom lao dilalados o dislrir:tos se riiç:a.
COlllpostil IIrsllJ rórmil as jurisdie~,i) 's, Iliio fui dil'lioullosO comrôr os
ilnirnos dos r101lS compelidores, os quaes logo se abraçariio, c perdoul'iio :
(~(l ((IIPo lillha man lado lançar o crriliJões se lilnçou aos pós do oulrO, I}
111'05 tirou de joclhus. Logo se fonio (lml os corniO'o iÍ junla, aonde loJos
ilpprovilrào, o que e lava reilo, menos o povo, ell1 quem os aITeclos sào
IIl1'nos po(li:rosos, vellJo sahir (los grilhües:1O primeiro vigario. E ii ,irn
por esle mnio lã0 lIave apasiguolI Oeos o motill, que já se ião SlJlllealldo, r depois brotÍlriio, e se evilariio êlS 1OI(IIielaçõe , e cont.:ursos, com que
1'111 seJllelhanles casos se coslulnlio perllll'Lmr II cOllsei ·ndas, e su irnpcJiu
jr o negocio ilppellmln PUI'iI o rcillO, ilondo seri[ill belll ou lI1ul julgadus o,
nossos provimentos. Por esles e outros ineollvlJllionles senli muilo que os
l'ildrl'S livoss m Ilcr.eilal1o II C0Il111li Siill d Huvlll. Cabido, e l/lmbullI por
1/11 • 11I'slas parles tio poucos ecclesiasliclls, CIO elljils lell'ils e cOIl;;cieoeias.
]IIISSil Jesen 'al'regur seguramente a sua, quem quer dar boa eonla da
si ii Oco', Bastiío-nos as nossas almns, e as cios lndios, qne form,) tendi)
i1 nosso Cllrgo, Pelo qUI} peço muilO a Vossa Reveren iII o queira repl'eselllar assim aos Hevs. capilulares da Babia, que se sirviio Je IIOS alliviar
lia na repaniçllo dos rndios. comml'lliua pelos mesmos, lfnp tinllfio obri~açfi() de zl'laa rOl1sel'l"ação delle~, e CJIlr. será eonvelli 111(', lfll' l'sles sc n'pllzessclll l'ln slIa
lihcrd,ll\l' lias alrlÍ'as mais proximas i'ls c.jllad<'s onde podl'ssl'm s('rvir d.' IIlilidadl: par..
II n1l'lI I'{'al sl'rl'içOJ e para () inlcrrssr commum d,)s moradon's : me PI11'('I:('n or<ll'narV(", tCllhill:S J.l"rande cl1iclado cm procmar averiguar. e se dá 011 nfio bOllllraclalllr.1I1l1
aos Indios, ljlle se rrpaniriíCI pelos moradorrs; 011 se Ihcs fazem all,(UnHI l'i(oIellcia
pril'alHIIl-Us da slla Iiberda<lr, nsando d,'III's como caplil'os, scmllll' pagar('lil ol'slipl:nrlio qlll' Iln's é dado, srJ.\"lllllIO U l'slylo. no qllr <leve hill'rr a maior I'i!-:ilancia; \! porque
SI' não ralll' por IOdo o caminho em s,' tonlll'ccr a v('l"(.1adl', ClltOIUJllI'l1darcís au pro('lIrador d,,, lU 'sUJOS fnrlios, ljllr 11:111 obrif{açfio de os df'r('nc!l'r, I'xallline Uluilll
c'xal'lallll'lll.' esl.! IIl'~ocio, I' nfio só prova tOIlUa os la's morauon's o reqlll'riu1l'IIIC1,
qlll' fôr jlls'o. UI~S rlê 'olHiI nl'ssa ml'sma jllllla para se dar o PI'OVillll:lllU, l]JIl' 101'
"olll'l'nj"lll!', CClUrOl'llW " que ('slü dl'II'rn.illildu uas leis, pI'UIIIIII~'1I1as uI'Sla IIli1h:ria,
I' se "'il;'r lllola a I'l'xaçfio, (' dall1l1O, qlll' l'xpl'rimClllal'cm IIS miserall'i> flldios,
EI-I'{'i IHI'SU s(,lIhol' C1l1li1llrlUII por Jofio TeJit'sda Sill"a.e AlllonjCll\o(lri~lI"s da CIIsla,
l:onsl'lllI'il'lls dll SI'II (,OllSI'III1' 1I11.I'illllarillo, c s" passoll por duas I"ias,-~Iallol'i GOIIIl'S
ela :-oilva a rl!/, l'm Lisl.. oa oct:ilit'nfal a S rlp. JlIllho de 1720. O s!'cl't!lario J AII,lré Lopes
de,r.al"rc a f.!z I'SI:I't'\('r,-.!oü,) Telles da Silva, Antunio llod7'i.fJllCS da Costa,
Eslas dilas re,ollll;ões foi Sna Ma~I'sladc sl'rvido lomar, para atuuil' áqlll%!s IIIOI'a,101'I's tnll. o slll'l'içn dns IlIdios. dI! que Cal'tlCeln p,ll'a srl POtlCI'I'lll COIISI'I'Var, e all~III('Il
lar aqnl'lIa r:onCjnislil, I~ as r<'lldas reacs Ilella; Illas ainda os 0PPOSLOS a estes allf{lIll'llIllS, e ;lll S'"'I'~o e tuns"l'va ',iu dos moradOl'rs, Iii 's diflicldlllo psll' rClllcdio. e01l1 o
frivolo pr!'I"xIIl, di! quI' os moradores sl'clllar...s pl'ctendl'm fazer ('scravos os IiIl'S
Illdios, s!'oclu Ia/tio p.. lo COlllral'io. tomo as "xP"l'j,'ucias 11 ('sião 1ll0Slr'Jlldo IIaljlll'ill!
ESlaclll. 1'111 '1111' Ils ,,'niloll'l's sú qlll:r 'Jll Os liH'S IlIdios, para dl'lil'S se Sl'l'I"il'l'llI lia, SII,1S
IJ1vllli'S (' r;oIll iCil, ~"ltllI lilre~ ue ~aj1lileilv, e IjllCICllI pagar-lhes sulill'ius, sUslenla1'1'111
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desta 01 rigação, e encommenua-Ia a onlros mais llcsocr-nj1ados, e que com
menos inconvenienles a possao executar. Dem vejo, huvcn'1 quem lhe pareça, que e ta uependencia uos viO'ario -gemes ue mais da autoridade,
tambem nos póde, er de grllntle imporloncia em oecilsiões, cm que quando
nos uã seja Inuilo IItil lermo-Ia, pode-lIos ser muilo darnnos(l, se a tiverem oulros; 111m; eslas razões de eSlado, meu Padre provincial, já nc~o
d'além dll!illba. O Cahido diz, que descarrega sobre nós a sua consciencia,
e já qlle De s e nosso instilulo nos livrou de semull:woles curgos, melhor
IIUS rstá. que carrão por outra conta, »
Assim serenou o prudenle juizo do grande Plldre Antonio Vieira, llma
tempeslade,que prOmell1a raio ,o llmea~(rva deslruiç50,em que precisamente além do reflutaç~o, baviiio de n'lufragar a viuos de muitos, e as conscieuciils de ltlJo. Niio sauemos o lempo, em que os Padres eontinuaràl)
na nomeaçiio tle vigol'ios: sabemos que o gOI'erno elo Esthdo no fi lIe
tocava ao espiritual e, teve sempre annexo ao bispado da 111lhia,eJlle daria
nova prol'ideocia onfarme o requerimento tio Pa1lre ricira, alé o allllO
de 1679, em que o larllnlJiio teve o primeiro bispo nu pes'oa de O.
GreO'orio dos Anjos, COIII'O'O sor'ul<lr dn ordem de " Joiio EvallO'eli la.
como a seu tempo v ('('mos. Eulre lorlos {J qlle liveriio o gOI"rno espirilual al' o dit élnnO roi o sempre V'IICl'UV I, e douto l'adre Frei Chistoviio de Li boa, religio, o de , nolo Antonio, que rom doze companheiros,
fundou com geral edificil~jiO esta ord m naqlle\la rilpital, (} illém do
governo da sua religião, teve tambem
cspirituill de todo {) Estado

°

los I"l', li-Io~, nsinar-Illrs a donlrina cI'<lII;\clica, c o. mais hons COSlI1IT1(!S, c pô-los
aplos I' capazes para ajndar 1Il a (Jtofl'ndcr "(1111'111: K lado. de ql1a\lI11l'r inl'a. fiu qlH~
111'\11' lizl'rcm os inimigo,. I1llilll;.Il1"IlII! qlll'I'l'm s"I'\'ir-sc dos litcs Jndios tio IIl~SI!lO
Illod qne com (-II('s se scr\'l'1ll os mis:iouarios. I' os SPIIS prcLldos nas suns fazl'udas c
C,lnYl'lllus. e ailllta dos das aldcas dr' Vossa ~lag-e"lade, com lfio apcrlada srl \ itl;io ql1c
Jlarece capli\'l'iro por lal modo, que fllgilldo·llll's tias faZ"llclas. ou cllu\'I'nlns lOt(o rr,C/tIl:r III aos j.:o\·cruadorcs Ih'IIs lIlaudc rcslilnir com pena de Ilri:ãll, e d~ SI' lomar
01111'0 Imliu ii qualqul'r II10rador sl'Cldar l'm cuja 'asa uu f;I7(~lIda CSli\('SSCIIl ou 11011"l'SSI'1Il eSlado de Jlas~a"rl1l; 'sr alg-l1m lndio dos SCl:l1lan's se pil. son para O COIl \'('11 ln,
fazrndi!. Utl aldei! dl)~ missiollarios, ainda IJIlI' srj'l I'SCr<l\U dr J.;tlcrra I' nll1slrfolll OSl'tI
lilUlo, lião Ih'o "11 Irel;iio diZl'ndo, qllc é furro lil'n', n:io O selldo: Illas aillda no çaso
qlle o f()s~c devião 'I)llSldcrilr, qlll' \:01110 a nrc,:"sidatll' Lfl'slc srr iço COlllfll'\'hcllliI' ,l
lodos os S(' 'ld,)res,l' IllÍssiollarios C ~CllS I1r('\ad05, a LOdos igtlillmwl' dl'vI'uI Sl'l'Iir os
Jndio5 on niio serl'ir a nns. Ilcm ii lllllro", SI' u Ial serviço illlpli(;' COm a stla Iiill'rdadl',
c Con1ll l1ão implil'il sl'I"\'intlo ilUS reli"iosos llIis~innariu:l c SI'IIS prpladlls. lambem n:io
dL:\'c illlplicili' sL:1 \'indo ao" seçlllal'l'~.
.
P(lI'cm enlcudl'm oS I\('I'S, llli sionarios c S('II pl'l'lados) qllr sti ii ('II"s de\'(' ""r
Ilnmillido U sl'rviçll dos lal'S indio,; clImo eSl'l"'I'O" por (Ião Sl'l'l'm d(Jlllil\'P;', nl'lIi
mansos; como rxp"z il Vossa ~lüf:l'slilCle O l'adn~ Iguacin I"erlt'ira II:' eill'lil IllCIIl;illllada
ua StH: rl'al ol'll'~1Il a 11. 7; suprrior, qur culilo era dns rl'liglosos da ('oulpauhia n" /-:,,laclo tio ~Iilranhno; mas Iebci(h:s, infieis. (' ilÍllda fl'l inos, 1IH1lalldo,sl' c conlt'lIdll-SI\
uns aos Olllros, lias a,;lllal's (' illjustas gucrras. ('m CJIIl' não pcrdofin ao~ illlll)l'('UIl's,
l:ohabilando os filhos COIll as lIlãi... "I)~ pais COIJl :IS lilhas, ct sÍI: in ill[i.lli!lI,JIl. /,01:
nno lCrl'UI P, 1ll'lJl Il'i, nl'm forma (ii' l't'p"blka CJne lhes dOllll' a rCI <'7.<1 , l'a~al1t1() p"l...,
11IillOS COIIIO f'rils sil\'('sln's ; sl:ut!o esll', iI'I"elle~ ii que os 11. n. dl.unfiu dI' I..n"'ira
classe lulalllll'nlc lJarbal'os, os quites tlil'idilluo cmlr's classes, Ch.llllãll ;lO' prillldillS
~(j

-

362 -

por CJllflsi doze nllnos, filé o ,ln 1ü~G, (\m que \'011011 .pnrn f'nrltJO'nl, lr.ndo
goVertHH.lo com virlll·I(\,c pruliellWI. sendo por ultimo norncauo lllspo
de An CT ola. Erec'lo o :llilrnnhüo r.m iJisp"tlo ficou desalllloxo do dn Oahia,
e sujrito /lO Metropolilano do Li'botl, 11 sim 'omo depOIS o do Pará.
Mo~lo POPt'I.Al\ no ~IAHALXII.~O POH OeGA IÃO DA l'iOVA LEI SOIlHE o I 'JUSTO
CAPTIVEII\O \)0 I:-;OtOS. PEfIlr.IA, r.ml Q 'E o P.\DHE YJEIHA
OCEGA os
MAnES. E SE OPI)lJE AO l1lPE1'O DE 1'10 PI\ECIPITADA COnl\E:.'iTE !'iO MAIOll

I EnJOO

nos

SE S SURDlTOs.

Toramos rom as màos (continua a chronica manuscripta eO) lia
por niio poderl1los levantar com liio rle l1lélrr.i1do pe o.
i'qllolla pc'tlr:1 de escllndalo, pnr.1 /111,,1;11'. n qual forilo sfJllIprt' muito
f'racns <JS mniores fllI'çns. debili!ado os meios. e qunsi inuteis as mniores
diligerwióls. Era o injusto I'aplil'uiro do lnuios o pet:cado oriCTillal,e habitual
do. 1II0radores daquclle Estado quer 'ndo, que os mi iJl'llVelS fo em seu'
/'srm\'OS, sem m"is titulo CJ\1lJ entrnrcm armfldos cm SllaS tonus, rnnlar
llns. e élirlarrar outros, n 11 torto e (l direito rclebrnr \'e/lllas ue sal1glle humano. que rstllYII rlilnllllldo pela liberdlldc, e causando horror, o estnl1dalo
110<; olhos 11a pi('lhle f'ortl1gllczil; vendo 11 I1n: infeiize pM falta ele for~lls.
privildns nüo só das. lias lerrll . nlôlS talllhem d1lS pl'llpriiL vontade, sem
ilrnwrilllrem os hrados dos mis. ionarios pnra {~srantar a fereza de lúo
,'nr:llrl1içados lobos, ql1e jámnis 51') quizeriio ur:ommodar 1\ servir-se
("\posi~iio).

sin~ncl's. nos s~~lIndos japonios, e nos Il'l'criros oripnlnes sCIn~lhanles aos elo ~Iara
lliJúfI. "qllf~ POrlPllI ser captivos com 01l1nilllOd1l w1Içào reduzindo-os 11 caplil'eiro, COIIIO
admira 1'~IIn~n tl~ r~'fll \'1'.

Soinr=ano dej""c lnrlin1'. tmn. 1". lib. 2", cap. 9", 11. n. ill ,-ctiqttis ctt/tem
bulis. quó.1 supra i1l tertia classe cnnstituilltUS, et omnúlO (eras silvest'res, a1ltropopltagos, ct sine crrta le.qe, ce1·to '!irl rege vita11l agere diJ;imus, et per campns pr/ImItes /1:ral'llln more nberrare iaxÍltS procMli posse arbitrar it'1. non solul/I
til'ca eos conrcr1ntur .iltS iilar! s,~p1'(emro .qobel'llationi.l, quodro Indos seclwdw
etas.li.IConcelic trarlirlimlls.se(/('tiam pc,' vim domari.et servtt'lttem ,·edegi]Jossenl.
i'IIÓ, et reitlctll7ltl's occir/i, .<i nliis mediis adhebitis arl eo1'lon ba"bariem minttrndmll, ct immanit,/tcm roldlirnd'llJI (idcm qtle illtrod1Uendalll lIihil pl'oficel'c
'lJalll,tlt .<ic .Iw/1It (critntem. rt 11O.~lilitatel1l. et stoliditatelll deponal1t et bonis 1ll0ribus pe"politi lIatllrale)) . pt e1 II II fl/d i IUII lcgc .IlIôcipere queltnt.
E qll(~ não pOdf'lll (',,,'S IIIc1ius sei slljcilill'-Sp. ii 1'1Issalla:;c/II, e a riverem conformes
ollp.urrpndo ;i \lnv;,'sladf' S'II'I'('lIlil, como c1iZI'IlI .

.Ionnc.\ J!otem tn rcialll/livers. ii, p. tib. 3 cxpg. 65.-7 homaz nós design.
eeies. Ub. 8, cap. 5. pago 309 - Glurr. in spe princip. cap. 31, n. 5, et seqq.
Mas COlllO dc ~lIa 11ôI11Il'eZa s;jo I'S':l'aI'OS, e nascidos para c~cl'a\'idão, se podclI1 obri~
rOI'l;a ii qlle sl'jào cscral'os de senhores particulares, qlle esta é a coacção, que
os n. n. c1li1mãfl.
I prurftnUbtls pareant.dil ljualopinião siio não só 05 D. D. thcologos, mas lambem
S. ThC)nl~z eh' re.'Jim. Prillcip. li/i. cap. 1. O et H. D' D. incap. jl~gentiam disto
11. \lI. Et ibi Tttre cremat. art. li Solo lib. li tleju.d; rtjure q. 2 an. 2; mas tamI""n "s illri~Ii1S-J1f cnrilnl·. lib. t COlltl'. MultI" cap. 9,11. :1. i inl!J. illleg. 1 concril. n. lIS. ('úlxwr. iII lCf/lIL. peccatllrtl 2 p. ~ 1.'1 n. 5. Copic.die. 130, '11.35. Cag/lol. iII It.y, 1ft" I attilll'l dll l'fgulis j'lll'is; Coutros qlll: n:fcre.
~al' "<lI'
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dos lntiios, ('omo IiI n's, merecendo lalvez com esta lia lcna iLlade, que
seus dcscendellles ehegilsscllI a lel11po, CIII qlle 11l:ln ailldll como laes e livessem para Sell servi~o, illtles os visselll slIperiores )Jas vanta"ells, e
isensõe com qlle fonia exclllídos dG pril'tlliro e ui~polit:o uominio de sells
<\Illigo possuidores, conl'lndo esles illjoslns caplivl'irll sua origem dus
primeiro descobrimentos pelo POl'lu~u zes, eujo prillcipio diziiin nllllca
teria fim. E a fl1l1ar I"rdade a experieIlCiaIJlo'lrllva, que lIll O' [lIdi(l~ que
crJo os mili , 011 os lllesmo I'lIrlllgll 'zcs Ijllt.l crüo os menu 11éI\'iào (/,.\
iJea bar lia empreza ; por;m efl"1I1111l'nO-SI1 lodos, 11m so Ililo flud el'llll I dilr
[0)'(.:(15 hllmana 'COlllra ilS Uivina ',nem as i1sl'lciasdos !tomells IIppôr-se '011nadas a inevilaveis uisposi';õiJS de SlIiI allis::;ima I! admirilvlJl Prol'itlellciu.
Teve fi\lalmellle fUIl ii en <IIIOSiI persnasão d"sl!' alll 'in"dos II11Jl'lllloI'CJ:',
e tiveriio fim "Iorio OO Cill'liveiro ; U CJIIC os IlIilis ('ircumsllI'c;Lus li urill)
sempre por impo sivel, que conto se "ppullha pcccildl) uri<Final IIcecs'ilava de UUI vi"oro i.simo e glorio-is-imo I' ,,·I-mplor: müis ljue ludo de
zelosis imn aCLil'itindc', e per.picilz COllullcta 110' miuistr'ls desla gnlllde
obril, U' qllc niio podemos fallar sem ilssollluro, selll respeito e Slllll IIS
vigorosos ímpetos de uma extraordillarill 1I1l1plaCell 'ia, I'eudu ell'l'rtlwi\a
lima lei, porque suspiravào a mais de 11111 seGIIln,u z,do dil maior glllria d,~
DeoD, e o soccrro da mais lillloralas r;on 'dell ·ias. Vilào pois 1\11\ peqlcluas
eterniclarlc , o demellti illlll rei os lI1inisll'll pllr 'unla ue quem (;'11'1' 'II
C ta "Iorla sempre ex e1sa dll lI"~ào PorlllaUC'l11. COll51illlLe fui sClllpr> 110'
serenissimos reís de Portnoal a piedauc. e jusli~a, <.:0111 que repetidas
Solol':mno de rlltliar. jUl'. lib. 2. cap. 7,71. 52 ibi similis hominis lli1lul'rl st!/'vi sint, el ad sc/'vic/ldulII '/lati Cid ül qUI! fCt'Ul'UIII 1I107'C elJCI"i capi. (,t ftittlll
pe/' lJim, ab altis 'IllOdis adigi ]JossclIl IlIa /HII/Ullte I,,·ccipellll·. ui ~i(ul COI'PUS
subdi/or ani7llOJ, sic ibitiores sapiellliol'ibus subjicw/I(u/,. el ui /fllid dl)rtrúw,
ct mtione aá bOllum,et reclmll dl,ci llon posse/lt que sibetua quwrfum. subjugo jiOnrmtuf'. el leglnn allc/Mitale coerCClltur. lIt per h II nc modo courli /'cel a IIppera71tcs virlululIl a s!l.is uclibus {iunt, cllaudem iII bUliaS: E ililldilllS philllSOplllJ~ alltigos re oll'êriin o mesmo COl1l0 sc póde "l'I' I'Ill Pia Ião, DÚl/o.g. 3. de /eqib. Ciccro
paradox 5-IJclllun jl~stnJ1~ ('sE 7llltnra contra eos homines, qui (11111 na ti sinl ad
pI,rendtl7n, ei obediclldll.lIl, nolunt lumen l)(ll'Cl'C.
E IICSIPS Indios, qlle l'ul5ão por lIqll~lil's .'l'rliics do ~lilrilllllào. 'omo 1.'111 lodus u.
mais Oricol,l('s, c Occidl'Olill'S, niio S" pôdl~ dllvld,u' qlle faZ('ill c"lIlclli"lu:ia dll Cllrpu.
em cnplil'eiro por obrig-;I(;;10 lIilLl(ral COI1l11 os pliilosophos ildl't'rlirüo. mas tal1ll)l'lIl jlllr
cl)nl'coiencia da alma c hum 15°1'1'1'11/1 da nJlls 'I'\'ação da sua I'idil; u quI.' bem CUIISilkl'ilrfio os D. D. cnlholil'lls da i~rl'.ia de Ih'OS como:
Santo Ago.ltillha lib. 19 de civitat Dei cai). 15.
Santo Ambl'osio lib. 2 Episl. 7 Phil. I1eiJr; l~ totlo , para o que I'azeot ar1;IIIII('IILo
com Cam no Ingar rio:
Genes. 9 com .,acob. 20 c COI/1 o mp. I. /lJ'r'1J e7'b, verso .I0;ct 26 ibi- 1'lItelli.llclll

·,qt,benlUcllln ]Josscdcbit, ct qui stulllM t$l serv'Íct sapienli, quia sCl'villlS lIusci/lI1'
illl mann illlpl'lldclllibus.
Podem corroborar mais I) referiúo dizpodo. qllc os ditos lndios C nlios ""111 fll. I"i.
nem rei, nem fórma de !'I'publka nUIJucllc Eslildo, como bruto' del'cllI estar uj 'ilus
ao homcm prurlellte e chisliJO,
Omnia sllbjccis sllb pedibu$ rjllS ods, ('LIJovcs illSlljHr. el pccom ('(fil/pi; 'Iii e
parece cOlllcril' este 1t13al' Si l 1;rado COIll <I lei juslbsillJa /T. redIL, e[ d a.l II Ulilpe!IUI-
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vezes se 11Ouverão na liberdade dos pobres ll1tlills, e protecçào destes des,
graçados nllGillnllCS di! meSlJIil sorte no l\'larilllhüo e Pará, que no Rrusil
lI11S seus princ.:ipios, Tinhão louns as mesmas leis, que reprimião as injusli~as, que se usavàu conlra a pretendida liberdade. 'Erão mcazes oS meios,
Tllas eruo d0 ordillurill lilStilllosos os DIIS. Clamavão as leis pela liberdade,
c clamava a liberutlde pelu execução das leis, purque I1l1nca fallariio ostus,
llem dos .monarehils lortuguezes se podiüo queixar os lndios, nem de
tal1tas desordeils os lI1issionarias, que ao mesmo tempo, que admiravão a
11ieuilue real, i1<io pudiào ver sem pasmo a in:tçilo dns governos,a quem o
temur euntinha enlre os ,limites da prurlencia: vendo-se som forças para
robater os imp(~tos 'le um povo inilomito, que em mtllcria para este lão
sellsivel, não poJia deixar do penJer o respeito á propria fidelidade. Nascendo todo o excessu, não ela rallu da lei, nJ1lS sim da illobscl'\"Il1l:ia della
por rnlta de meios, e por falta ele um resoluto, c llcautellado rniuistro da
sua L1eviun execllf:iio,
l'crmiltirüo-se I~O Brasil o captivciros feitos conforme o c1irC'ito cm guerril justa, e seguot\q il opinião mais segnra uus juristas; e da mesma sorte,
c "om a mesmo motivo se permilliriíll dopois no lnranbiio, e Parú; porém
lltil'erlindo os millislros do ol-rei,o mnilo,qlle abllsn"ào o Urüsill'iros da
Il'is de .) 070, ioS5, e 1S!)!), q11e perl1lillião os dito e<lptiveirus IlelS casO:;
npontados Das rneSIlli\, Icis,eolJrorme o commum tios alJtores, multiplicilndu-se ii sombw uns leis reDes, ns ill.illsti~us das leis daamhiçãl), tOll'ultár:io
a nwterin a el-rei, que ll1llndou totallJiente prohibir no Brasil todo'o genero

n',

àv'lTt
de US1L7'; c atlv,'rlio o poela 011 virlil> lib 1. 111 ethamorfors-Sanctus his animal, mel/tis que capalior alter - deda?' ad hune.ct q!wá d/),nilu~r intel' crotcra
lJosset natus humo.
Porqne dp~ll~ nllJtlo locia a hilrhilfidadr., e fereza do: laes Indins, se COllverle cm
pn!k.ia, e sabedllri;l mm a luz da r,:; por bsn diz o Apostolo " l'aulo: siq!âs índigcl
sapientiro postule lt Ueo nihil hesilans in (idc.
E IInu dao os lndios IIt'St~ capliveiro lIIais, qUIl ii sen'idfio corpol'éll, que vcm a srl'
um COlllrac'O- do, ut dft/'cs-islo é, sirvOIl' para qlle me sllslCllleS,CJ11 cllja ohri~uçfio
pudelll lallrl)l'm ficar II" slIpplkal1leS por P"IlS~O do ti(,millio; e SI: por .'sl<, dOll1illio
IOll1fio ,'III ,i ;1 obri;.:a"âo dI' os étiillll1l1lar l'spirillléd, 1',lCrnpOl'éli\1lCllle, a qllal (, gra1l'.le,
nií" ~ II1l1illl qlle l'I'CI'h"IHlo II wrs llldios () pl'O'l:il". para a ,id;I, c III'l'l1ll'dio panl a
al'lla. cOllcurrfil) da sml parle c9111 e,Ul u.odal SCrvil\fiU, qll\' é II:> J1lI'''1l1'' i':sI<Hlo. e na
IlIl'Sill'l P;,,, i,l: t: a 1I11'1'I'cer,'1I1 Os ditos JUllios C'lmpahão, lllais a Inr.rCC('111 os sllppli··
call1l's ':111 pud,'rl'!lI lr;lle-lllS ao seu sCrI'il;o coaclil'illlll'111l', nfio qm'lcndo vir pur "lia
""l1lacil', Culllll 1I1111ca qllerem nemailldapal.<lasaldcasc!wl1ludils~.. is.õcs. s,'não
(',(Ilb\lall~id(ls do 1111'(\1.1. qlle lhe raZl'lO U)l1I a f"lIcrr:t; e selldo I) inll:rl'ssl' COI11I11I1I11, e
,) SlIc('nITO IlI'dirlu para lOdos, não Se tln'(' lll'g'lr, ;IIl1da (J1H~ se 1J1!'~iru I'lIlCllllcr que os
~lIppllcallll's ql\l'rt'lI1 prilllt'iro Iraclar ti;, S"U COlllll1odo, do rplP rio du~ Judios, que
C,ll' lllrldu de p"r1ir mio é rcpro';atlo, <lllle, adlllilLitlo, e Cf)l1Ipi'o\'atlo por r.Xl!l1!plos.
,\ '~ill is'" ""IiZI'lân doas Pl'liçõ"s, lima "III pruvcilo COIllIl1I1Ill I', oulra CI11 paniclllar;
<I pr;lIlI'ira foi a dlls IlIgal'l", lJu'~ a Illãi (Ins filhos de Zl'lll'tlell pl~dio, para I! 'tes, lJU(~
SI' ".,'IIS011 por 1I,'sr;;I, '1lc.rUis qU'Íd patafis, c a o\llra a d11 I'rndl'lllis~illlil Callallrll
qllalldo IU'tii" Sa!lti.. , para a lilllil; ,: porlJlIP, esta pt~lic;ã(l foi COlllllllllll, r pj('tlOSlI, por
b,lt r"i dl'f<orida pn,. Cllrist", pois qlll' ii (;<lO;l\l('a, III'il1ll'iro, qlll' I'r0I'II7.CSSC a Ilcces~id;,,'" ci'lliliw, (ilia meu nwliJ d('llwnill 'VI!i!'atur, dis'l! misl:re·re mei,
E tiO!, 1lltiiu:-. ~C Hillll lJUh\fCIll coat:livillllcntc, vblU lIUIlCll mllllillin'ul a sujei~50 por
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de ca.[llivciro ue Indios, ainda nos casos permilLidos em direito na lei, que
so p:lSSOU em lG09,aqual se manJou publicar,com expressões tão apertadas,
(jus lotalmente se probibia a dar ouvidos a todo, e qualquer requerimento, que parecesse en 'olllwr o disposto na mesma lei Assim se observou
dahi por dii1l1te no Brasil, com a circumslancia, de que s6 de se tempo em
diante crescerão aquelles moradores em cabedalJs,
No anuo de 1615 lomilrão \los e os PorluglJezes do l\Iilranhão, e com a
primeira conquisla tia lerra, dcrão lambem por coaqui tada a liberdade
dos IlJoios, Illlluraes senhores das mesmas lerras em que na"cerão, e a
que só podiiio ler direilo os sereníssimo reis de Portugal ex vi ela bulia
do ummo c universal pastor' lexandre Vr,com que dividio o globo terraquco por uma linila, que cil;llnárào menl'l! cntre as duas monarcbias,
l'ortu cr ueza e Caslcllwllil,com o espccio O litulo da promulgação do EvanS Ibo, an que os qilizp.s em abra~ar, e com guerw aos que com as armas
o pretendessem impedir: porém uem 5lH, nem oulra alguma furça aos
que s n;io quizcsscrn sujeitar, por serem le cr itim05 senhore do que posui,io com tão bom tilulo, corno a benigna doa~ão, que a alies, como ás
mais n<J~õe linlw feilo o Supremo o Eterno A.utor da naturoza humana.
Feila por sua lllllidlld cslib domarcn~iio em virlude da linha menlal, cortando de orto ii Sul, pelo meridiano trezeolos e trinta grilOS de longitude na
)ilJlla equinocial ('orrendo para o Oriaulo a Porlugül, o para li Occidente a
Cast lia oté inteirar cauil uma das coroas os eu cenlo e oilenla Cl'rá05,
'ourormc t1 co cossiioponlífl ia,parcce não tinhão mais jus 05 l'ortuguczes,
,'onlilc]t' propria. ,('f;nc-.c il 1'llilla dilfltl('llc Eslado; porCjlll~ nelte não 1Ia nem pód.~
halcr ~CI'I'O~ mai:, ic1oIlPOS, qne os tlilos lI1IUO" para all~III'1l10 uns fabricas, e colheitas dos frllC os daCjut·ltns lcrras, para o aUg"ll1l'llto do 'ollllncrcio, da fazenda re~I, e
COllsl'l'\açiio daqlll'lIl~ Est,ldo. c n;10 haverá pe, oa calholictl, e 7.1'iusa 110 serviço de
llcos e dr Vos.'a ~ta~'·.'lat!c, 1111l~ COIll rnão impngne sei' esta sel'l idão licita; pol'(lI'o
ilssim COIIIO os irracillllac~, são snjl'i!O: ao homcm, assim o homem barbaro que e~lá
110 1lr('tlicanh'lIll) tle bruto. dCH' P, lar sujeito ao illlpCriO, e domiuio do homem prudCIIIl' e ~ahio l'omo bl'lIl ar~ulllcnla Solnrzano,
0101'::0 /lO 'Itui [Jro:cimc n, 5.-; ct 56 ibi tib, cap, 2. cap, 7,-QuibllS ctiam (a1lct

q'lwrL Sidtt l'cliqua bruta anúllalia /wminib'll natura, l/Oc rst Dei 07'dcnationa
(!csarvirant 01> ict tllntwl/; qlúa !/tel/ta pr'wceptum, sic at'iam homilies barbad, guia
Iorutis, ut sltjJra diJ:illl ',. (I.'simtiantur aliorum J1Tl~delltiorUln impcl'io stlbjici
debcnt (Ullti/JUs docari. ct pol ilica gobemal'i PI) si'l'lt, ut praclnre nlt?'u alias docat
Scme,~ti, cap, iii. pag, 191.
.
Não r boa a in"I'lIlcia, fllle al~uns ne\'s, missiunarios razem dc qne a luz e.. an~('hca
se iolrolbz, persuade COI!I aU'ui>ilidaúe aUiciendo animos, e lião exacerhando animos; ao lJU' Sl' responill',qu' supposto, fluc'Chrhto :enllor '0: O,na primcira Illisssüo
dos discípulos r 'ferida por S. Lucas, Cilp. 10, lhes ordcna:sCI1I sillo baculo, at sine
pem., l'oll1lndo ua lllissão qUI~ l'l'fcn: no cap. 22; Ih's ordenou, qlle e ross~m renitenIt'S os CClIlI'l'rll'ndos leras PIIl saculum, at pal'am ad p?'OlJuionem vil'lls, ct gladiu7Tl,
ad dcfalltionem si a.rpadirct; esla força e "jOICIlCiél, como impropriamenle SI' chalIla, COIll qlle oS Inc1ios se slljriliio, não é tàQ alhl'Ía da raziill, que não Sl'ja rll inarla
pur Ghrisl() na pal'ahola tio pai de ramilias, mandando COlllÍdar, p'lra a I!rande ceia,
que rl'~'le S, Lucas '~tp, 1lt; '1l1e a missiio fui IlÜO só 1'l'pt'lida, IlHlS reitcr,lda; na I'riIlH'ira ,ó c()/)I'idoll, na Sl'l;ultlla allvl~rlio, porém na tprccira obrigou com l'iolenci8,
IjUe cote é O ric;ol' llil.; jlill,tvras, cOIllJlolic eos intrare, como as comcnla,
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que prnmulgtlr-llles (lns Indins o Evangolho,c sr 0111 s () fluizessem de l1t11lIllenle receher, e nproveitrlrcJI1-se das cO/lveniencias da lIossa illni'l.ndl:,
vivermos com os Indios nll1igllvelm nle, servilJdn-/los com elles li seu 'onlento, e pelo interesse, que ri' lIt'ls recebessPIO pelo srll Irabulhll, POT~IO
os senhores lnorlldores deste EslarJo, exceptuando os qllH !lIIl1C" so deix;inio prenccupar deste erro r:omrnum, ll~m pilra si, P. afl1rmiío flue (:0111 ilS
terras receberão os primeiros povol\cinrl's o ciolllinio dlls liberdlldes dos sellS
l1élturues,que Ocos lhe dern pilra Sr)11 sl)rvi~(), por serem g 'nlu bruta,a quem
é mnis convenienle cn]1liveirn !lO grcmio ria igr jil, c ('111 poder de qU1'1l1
os doutrine nos mystBrios dn fé, que eslilrem-se lOulilndo /lns nos oulros,
e vivendo nos malos ft rnaneirll de férns; (I;omo se 1I111o isto srn~o pudesse
fnzer no estado de livres) proposiç;io I lira elles a mais escumlnlosil, c que
tilnl.o CUS~UII nos missionarias da Comranhin,
Accl'esct1l1lé1v~'o mais, <lue a reslatll'rll:ão do Eslaut) da, rnRo;; ,los Francezes, e depois da dos Hollilllde'l.es fôrn á CLlslll rl(~ muito snnglle de sells
a cendentes,a quem em premio ~e concederfio os [ndios,o por l:onsegllillle
(t todos os seus descendentes (eomo se os !ndins os c:Ill1n1[1ssern para II
r'onquistll, ou para r.lla oITerecessern em illgllIn tempo il perda dos sllas
me~mas liberdades), Além dI) que se hnl'cmos de dar er dito as yerdlldeira,
JlolicjilS, sobre que se fundeio nossos e criptos, /lOS Int1io , e vlllenli(ls ln
St'IlS nrC'os,rleve O ESlado urnn grllnde parle de Stla reslaul'nç;io, flue a n;jo
deSalTlplHllrem estes aos Frall ezes pelo nosso partidu, allimados do'
sos primeiros Pad res, mio seria por enlão filcil o consegu i r li crnpre7.l\

°

S, (;re.'1orio llll1nil, 39 in evangcl. S. João Chrüoslomo fi tall'il, l.lI in LI/r,
Sancta A.'lo.ll?:nho in Epist. 20ll ari danadll"m 1'1'Il!sb, i/I'i, cuirl.s doctrina, H/M'et in
wrn'tnlo dc.~pUcct, 23, pa,q, li /wc I'st in iIla I'um vivi.~ sim'ilitn1ine sal is r.t IJi(Ünt.r osten.d.it ubi mi$it ad invita tas, Dt venire fluluenult, rt ait 'Ol'I:U: ea:i
in plateas, etui(;as civitatis, et pouper/ls (lC debile.y cruas, tt claudo. intrr>duCl
hUG ct ait l!(}mitttls SC1'VO exi in vias, ct scpe.Y, ct omllclte illlrare, ut implcatUlrJomus mea; vidi llumquem ad modum de hi"y que prius l.Clln7·unt dic/um cst i1ltror/lIorrc eos 'lime ciietum est compellc si.'lni ficata sunt ecclesil.8 primordia nd huc
crescenlo.y, ut c,~sent vil'as atram campc/elldi,
J\~o é
g'p~ladP.,

Iwc('ssal'io ir huscal' a I:om[lrovação tiesla vp.I'daelr. fÓl'a do I'eiuo ele Vossa '!ae lia slIa allgllsla CÓI'll'. IIclla mesmo aondp 0' homens u.llro citro qlle volnlllarios se olTrrl'rem a senil', e comllldo, se o l'ecl\sfio fazer, para as ohras pllulicas, os
obri~~o ii qlle \':10 Sl'l'l'il' clr.llm moclo illi.~ stipel1di nm satisfint; f' isll\ Illf'Slllll, qlll~
prol'l't!r. 110 sl'l'I'ifiO mallllal, procpctc illdllhilav(~lll1rnIC 110 serviçfl mrc:lnil'o, qlll: Iodas
o- of.lkial:s, [lOIra as ohra;; pllhlicas, sc spontc n110 vão trabalhar, vão CIJaclos r mais
não ~ifo l:aplil'fls, ncm spl'vls, allleS C<IPilZtlS elc passar ali Jislôdo de Nohreza; lOt(O .~I'I\'
110 os lurlios harharos e hrlllos, com maior ra7.íio devem c:oaclivamcllw Sl'l' ohrif:ados,
poi, flor sna vrollat!e, reclIs;'io vir servil' aos vassallos cte "flssa ~laJ:((>sladp, hahiladol'l's,
c I:OIIS"I'Vitdol'l's c1aqllcllc lIstado, pois não lião de spr rlc maior concliçilo, qllc IIS homrns IiVl'f'S, os qllites, l~nlrcviodo IIPcessidacle pllblica, ]Jo:I"rl1 sr,r, l' SilO o!Jri~ados
l:/Iactivamcn'c com penas, cOlldcmnaçõ('s, e prisões etd /wc ut prestent OpCI'OS
SlWS.

E lamlrr.m em I'azão de não 111l'nOS rfficaz vi~ol', l: I'nnrlalMnto, e (~. qllr a mI'SI11'\
nalUl'eza sem II~j pede, qlle os hell ·/icios, COI1l 1l"llp/ir:ios SI' CQllllwllsr.nl: IkvC111 os S('(;IIlares litnlo I'csp'ito aos t:ccll'siilsLicos p"r ~('rell1 rico rUc:at, c as pl'illleil'itS IH'SSlIilS dil'
lei de ClrrislO, fJlle por isso são c1lalllildmj pais Patrcs, c Cllmll dizClIl ludl)' os D. D.
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irr.lI01!>Lancia de ltiu linlitnuu poJeI' dos 11 nrtllgllnze , l:omo já di'seO que poslo, louus. c quaesquer rllr.ioeiuio , que 50 fizessenl CUJllra
i! liuen.latle dos ln dias eriio erroneos, iujuslo~, e um coulinuo trop"s -l'
dil_ almil , o SIl lenlar esles discursos: IrIU e las rllzõe, lIuqllclle telllj>o
erdo, além ue [raca ,de nelluum vigor pura derriuar n unJa posse (prescinJindo ua bOi! ou lIJá fé) tão aITcigada,e que sen~.o podia dispu,ar selll grave
Jl ri"o tios argueute '
Bcm o experilDelltiÍnio, os I'adres ~lanoel Gomes, e Diogo Tunes,
,"entlo-se ubrigados a ceder as vioiellcias cio \IOvo, e em!l,lrCür-SI) pilru
iI- llldia de Castella 110 1I1lno cle 1(j18 úU 1 (j I O a buscilr uél 'orle de
Madrid li r"lucoill uU' per.eguidos Indios, Assim correu livre ii [lfnui~iio
dos capti\'eiros,alé () de 1622 em que chegarão ao ~lul'ünbà() I) l'uuresLuiz
Figueira e Ueueuit:lo Aruodei, que unia vez PS IIIUis, e uulrüs lueuos impedirão pejas IlIeJiui! do l'mrO 11 desnleuiua ilJuoda~Õl' dilS me mas
ill.iu tit;'ilS, até que morto pelo 'fupu -a bravos os 1lltirlJo Padres nu
de 1G' UTsulliÍrào loJas os dique á ua iII i1l:i<Jvel oiJi~a o' muradores.
illuuuillldo aquelles serlúes com lropas volalll ,que lJiiu rUZiiiu loais, que
llmarrur, e r:uuduzil' us mi eHll'eis Inclios a um pesaun, e irrelllerliilvel Ci1p(i,,! iro; tiluLo aSSll1l, que o call11alizado sumCllamellle o vigario-·>era[ do
J-:-Ladn, ~d alhias ue SOU-II, niio !ta vendo qll -nl I,rotege se ..\OS llluios,senão
o rUUIOS da CumpillllJia (tiio 'oCl1mum 'ra 1:111;"10 aquella CRil a) obri"'lIdo
dit propri3 cansei 'll 'ia, e razúO cio ClIrO'o. que serviu, e lIào ue p1lixúo. OnJU
Ulltúu se disse, ucu ua õrte Umll Lal 'oula, e 'Olll tão viviJ ruzões a uxpri-
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polilkus, Cou'liluirão-nos nesle Il'aClall1 ulO, para lue i1J1gIl1CnlilJ'l'1lI o J't'spei:oj porque
o IJlaiul', C principal qll' 11iI. é o de fillw. para pili, "'l;llndlJ l'I'f"l'e Tullio.
1'lJlliO, i/l orulione pusl l'cr/il til senes. pll'rellles CU?·isSÚIlOS. hetuere dcbemlls,
qlun/a/is vila llnlrillt(lIti,wt liuertas ci ilas lradila est; e (J n1l'Sll1O diz !'Ialão,

1"05

t p,l1'elltilllLS prima. elma.cima dcbita omllilH/1 alll'lJllissimtt debiluntrtt
lluteLre cltim qUiSql/C debct ollLllia 'l"e pos 'úJel eUl'u/n esse. qltt flenue"/tllt, et ed1tCu,,.Ullt. E "sl' I'I:'P 'ito nallll'i11. nà,) " I'aziiu da lIalun'z,. o p'l'slIadl'. llIa~
.\ nerc,sal'io pM dil'l'ilu ch ii. cOllf"rm,~ fi lexl. lia Id- 'ec! si te,c. § COI! 'hluit de
Jlreliis heretlil«lis;e na lei Sa]Jignol'a 56 Ir dc (urtis.
I.og'o s,~ 'eJnIJs. qlll! o;; Lllcii,)s diJ'illdle ESlado Sl:rl"~'1I vel PC?' lIlur/u,/11 sCl'm'li, vaI
iII sCl'vitlllcl', rei/aeli aos ('ccksiaslicos. e IlIi 'siflllill'ios qoc tlcllcs se: 'J'\'('m,"OIlI "II,'s
I',

Ji~rsoll;el'c.

as,iSII'III au sell II'il hit IIio, c pdo sl'l'\'il;o (1): sllas mãos rcct:l)l!lJI us fl'lIclos. pOl'q.U! l'it1,ào
lIã Uií" de IIsal' ciu III~SIlIlI pril'ilcgiu os 'assillllIS SI'Clllill'(' : SI' i. III SI' "III'Ollll'a ClIlII a
Ilbl'rdi.de dos IlIdius, lIiu d 'viãu os I'cd,~siaslit:os'~ mi ·~iulliIl'ios. aprlll'cililJ't'1I1 se d,':I'~
seJ'l'í~o; S" Sl' apI'II"cilão, o appn'I'iio por Iicilo; se é Iit'ilo, \liill :1' d,',-.. pitl'lit:IlIi1l'isitr.
IIIJI"IlIt' cllll'c calilulicos e cut/tolicos qlwd adtlltalllltlll, lIiill ha r1il;'cl't'II('a : e lliill são
us IlIdios II/ais hl'lIl (~dllcild/ls pelos I' 'c1csiilslicos I' IlIis. iOllarius. du ti III' p,'lus 'hl'i liios
'l'cldares; I! aillda II') I:a,o qllc [uSS'! islo IlI'l'IIlillido iII IS 1'.:ci,·siilSlico· r missill\larios. ':
\lão aos scclllan·,;. a III'cessidade o filria CUIIll\llll1l. pois lliii/ilit 01111'0 1)H'io dI' s,' COIISI'I'.','1' i1'1l1clle ESlildil. por Sel'('lIl os Jile." lodios. os 1I1\:lilol"'s Il'aliidiladon's P"I'i1 a CIIIIIII'<I
lias 1"ITitS, I'olildla do;; S'·II.> fI'IICIU,. I' dl'll;.(as dlls s"I'Hi,'s, P,'I'i1 s,' d,·'· .....·1l1 P"l'Il1iltir
<lOS "il,silll(J~s,·clllal'l's: pOI'tI'Il: illl!,l'tl't'lflis O/llllÍlt SII11t COII'II71iu. clc. I'tllg"ill',
Iltul"'! l'alÍils opitliôl's SUUI'<' il urig"II' <I"SIl'S IlItii(IS. Ii, 1';'11 pilr., si IItlS alllor,'S. que
(·,fll' jllllêlls c raplil'atlus por '-allllilllil,al' I't'i du, A 'sirios, seldo r 'j tlt: ISI'<lcl 01,1'''', '!
ilfi'l ~:io IIIPI\(IS

rpll':

-Sa:lio .J!JUSlill:,o lifJ. I, ri,' Ci('ilur~ D~i rapo 23. Falllo Ol'u.~c, lib. 3, rap "j ri iII lifJ. 4.
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mia na prcsençll de Sua l\íagestode, D..ToJo IV compadecido de t:mlns
injustiças e violcncias, mandou por lei ue 1652 prohibir lot:l\menle 0
captiveiro dos Inuios no Maranhão e Pará, aonde Ol'dennvü COIll as maiores forças se observ(lsse a lei p:lssada ao mesmo intento para o Brasil no
de 1609, sem ainua permittir os casos excptuados em direito.
Esta lei mandou o mesmo rei pur cm execll(;ão no T1Iüranhfio e Pará,
pelos mesmos dOl1s capitâ'es-móres, CJnc partirão 1\ governar o Estado;
porém polos motivos, que ignoramos, senào publicou ilqll lia até o
uecimo qnillto dia da chegada do Padre Vieira ao Maranhão, em que
mandou ao som de caixas publicar a dito loi o capitão-mór Dallha ar
de Sousa Pereirll, como Sua Magestü c1e lhe mandava, que foi o mesmo que tocar a rebale par,Ll que os morauores da cidade de S. Lniz,
se juntassorn locro armados llll cnsa e terreiro elo amara, seguindo
as vozes elo pro urador dclla, Jorge de Sampaio e Carl'nlho , aonde se
resolveu defender ú injusli~a da caUSll, :'t custa das vidas, de sorle, que
senão cumprisse a lei, e se oppozessem as ordens uo capililo Bnlthêlsor de
Sousa, que a pretendia dar a execução. A primeira cousa que (jzer~o, foi
arrancar a lei cio lngnr onde stava fixadu. A segnnrlu levantarem uma \'6z
do meio daquella ümotinada turba, que se lanças em fúril os Padres da
C0l1ljlanhioy por l rem siJo os autores, c os que tinh20 prol:urudo c COn, aguido a dita lei. De tudo islo,e do mais,quesc seguia: querem()$ ter o gosto
(ln comlOllnícar aos leitores a n~eSll1a5 expressões do Padre Vieira
lIa sua mesma carla de 22 de Maio de 1653 de qnc jú acima lhe·
Zsdrm cap, 3. l'orrequem 1'n mol1al'ch. fna, Ori,q. liiJ. 3 par tol1lm; e mrlltor que lodos
o doduz Sevor. lib, 2 Sacra Fiisloria iiJi-lJecem vera Il'iiJus lJrÚls I/I//:lm per /',ulos.
,fIedos, lnllos, (td quo Elhiopos tlispe1'Sm nunquam ln solll1Jt patriwn sitia l'cpl'esm,
lIodie que bC(l'liarum i'TIllJeI'iis cooscont'W·.
OIIlI'OS lUS, eriio que l'~leS Jndios Ocddcnlac eriio descI'ndentes ele Cam, assim como

os do Brasil n

o~

mais da AnlPrica.

lJel'f/und, in 11i8tOI'. naviljMio il~ l1r(tsil 3 p, I1is101'. Amerirre cap 15 influe flag,
233. Gomar, in Ifi-flor. lndiar. lib,:S cap. 2n. .foão tle Lltcona. ir! 7'ill1 .'l1l71cti XIl/'i07'ii
lib. 1, cap t3; et li/), rapo 22 Ilyel'oltint, ()zori tic ?'el.llS. Emltll lilJ. 8, llQfj. 320.
Seraph. de Freitas tio jllS(o lmpel', As?, cOjJ, 5, n. :lS, ot 20. flelTor. in Ilislol'. Ge!lcT.
Ind, decad, 1, lib. 9, COI)' 4, paf/. 21 6.

ro: OulrOs se r .rsuadirão, qlH~ ",ll's Jndios niio rl'iio "rl'lla(1I'iro.. IlonH~ns, ll1as I1rulo J
sill'/'sll'l',s c ÍIH.:apnzes elr. s,~ III" parlicipar a ré Cõllllnliea '01110 I'l'rpn',
Solorzano de .1111', J//(lim·.lib. 2, cap 7, n. 38 iM-ita til m71lri nligiosi v 'ri co rem·

pore C.'X/-illti ({alia dos Irulios) qlt~ iii os "'CI'OS homines Ilon I'sse, ?leque capaces Enchal'iestice, ot aliOl'lIni lIoslrw reUflionis mistcriol'lIl!l 01) i'll C/I'cTiI m'.
E CerlallleOle; quI' l'slPS rcligiosl's linhãl) lllais btll1 rlllHlad/l pal'l'cc'l', que os IIc"s.
missionarios cio l\lilr;lld/ão; porqlll: no C()1l0,i10 d,'qll"lIes I'l'lil;ios()~, ,,:fh' rérils e:II's

Jmlios, (~ iJ)(lif.:no~ (,,~ I'I·I:I'IH'rr.lI1 ii ré, c Jicililllll'llif.\ CilplivM; no CIJnreilo plln:1lI I\l;~
f\cvs. mis'iooill'j'ls do J\'[aranl/üo, süo o: lilcs Jndios, capaZl's eil: Sl~ eilrhliilnisan:II7,
Illas podpll1 só s('r SpllS "sc;ravos, P. nrro dus SCl'.ulill'l's; pOI'élll é "crio, deixando e,la
cou~iderilçúo ii :OIJl'l'<1I1il iUIl'lli:;I'Il/:i<l rle Vossa ~lõl~('statll', flue os 11Irlins OCI:iclr'\IIi1 I'S
da~l(lrll': ESlado ,ão barbaros, sq(lalidos, r.. rilWS ,: ailil'cli, simos: ('omo ,j;'Inr.sl'~ ti i. ClIlSO
"ai mnsln,do, de lal ~()nl'. IJ(I,~ dl'haixo ria lI1esmil nnla de [rra" (' barbarus. ~c COI1IprchendcllI, c 1'10 ll1du ~ão sPlllcllwlIlCS a c1lcs, cXceplo na l'figie de 1toll1 ns, como
se pódl' VI'(' 1'111 :
Adl'iam Tumob. lilJ.

2 all oers. cap. ll, O/lclo li/). 3, copo G. Ues/ln, 1'e{erúlo 1Jor
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mos menção, por me não saber explicar melhor que por esta eloquente
pconil.
« Como os nossos inlentos,e acções eriío tão conlrnrias ás do elemonio,
tl'lItou o inimigo de scmear sizania sobre este grão tão limpo, e fêz-Jo com
t.anta aSlueia,que nos pôz em perigo/não só de arr/JOCilr a elle da Icrra,seniio
1111nbom a nós. Tinba mandado nesta occasião Sua M;ig~stade lima lei, na
qual declarava livres, como nesse Brasil, a todos os [ndio dcste Estado ele
qualquer condição que sejiio. Publicou-se o bando com caixas. e ílxou-sc
fi orelem de Sua Magestaele nas porlas da cidade, O effeito foi reclamarelll
todos a mesma lei com motim publico na camarn, nu praça. e por toda ii
parle, sendo as vozes, as armus, a confusüo, e perlurbação, o que coslun!i1
haver nos maiore3 C/Jsos, resolVIdos lodo a perder aules LI vida, (e algll/ :'
llOuvc,que aoles ueriío ii alma) do que conselltir, que se lhe liouves em I "
tirar ele c<lsa os que lin hão comprado com sea diuhei 1'0. Aproveitoll- eda (II ca3ião o c1l:'monio,e pÕz na lingoa (não se sllbe de quem)quc os Paurcs dOI
Companhia forão os qne alcançarão de el-rei esta ordem para lhes tirarem
osIndios de ca a, e os levarem todos para suas alllê1l5, e se fazerem senhores
dellas,e que paris o vinhiio agora lanto . Achou esla voz facil enlrada núo
só nos ouvidos, mas nos animas do vulgo, llli~ando talvez a lavareda
alguns, que tillhão obrigação de Ilpagar, mas esta a desO'ra~a, que os da
mesma proôs'iio sejão de orc!inario os mais apaixoll(ldos contra nós; por
quesó elles querem v(ller na terra, e oU'ende-lhe o olhos tunt(l luz na COffi
pal1bia; e posto que houvesse pe soas das mais graves, c autori adas, que
w

Mayol. Tom. 1, eolog. 2, 11ag. 61. Pct. 111a1·l. in dcead. 11101'i orbi ubi seriúil: Sil estros, esse eonlra, Si/vas quo haúitare a./}s'lltc collo hominll1n socie/aUs comercio '/ludos,
sino loq/lol/a osso capto, usqua,/n Sicuros fiori si/lO unn lego v/ven! sol/aque do faeia
Iwrninos raliol/,O 'itlere; E esla sam àllvida sel'ia, a 1'O:ão. por'Juo os D. J),. quo rofol'tl
Bo:. da signi{. EclosiU! Dei. liú. 7, cap. õ in fi·no; o olor:. de IlllUm', illl'o liú, 2,
cap, 1(i, n 4:> eum seqq. reforam, 'Jlla impo:siblo {ni,çse {ndos eonvel'li nisi prius {/tissan! debelaI i, aut a/i'llla vi, ct tClTU! armOTllnL pel'domiti.

Porque <ls:im como se coml'lTI IIns aos outros, querem fazrr a nW,l1lil crnrlrlarl/' ao
Ellropêos e mi. sionarios, como lêm feilo a alguns, e 'ó ú força dll c<lsli~o s/\ rlol1lfio
como conclue: 5010l';;{/,no n. 26- ne is a.liqlLltnrlo flispan'Í llliq/li cor su[Jllcii,

et ti'l1loribus cohíbissClltqUC bltl'bari emnt, ct 'Íntal'dllln bustiates.
Logo n~o sc sl'gniní cabal razfio de dill'crença,para qnp. o~ Elhiufwsda Cosia da 'lina,
Angola, Guiné e onlros possfio ser capti\'ados, e con~p.rvado~ em Cilplil"'irn, c não
)loss;io ser os Ori,'n aes e Occidrl1tacs como os do I~stadu do ~Iaranh~o, <jllanrlo ii
meslUa ra7,i1 qne fa7, Iicilo o capli\'ciro d .nns, ra.. lambem lieilo (l cios onlro,; pois
não rêm para l.apliveiro onln/mudaill .nle I:rnel ; porqlll~ capliv 'ii'O Oll1niIllOdanlf'nl'l
cruel, é aqnelle qlle on 10f'(n IiI'''. <I vida, ou p lo menos os illl'i')s dI' qne ~e vide :fio
conlrarios ii conservação della, V. g,; andar nas ~all's ao I' lHO. nas minas ,1I111rrranpiI"
SllllJ mais verem a hl7, do sol, e f1l1tras ~emclhilntf\s occnpõl\:{jl's: capli\'f~iro CJ'm" li
aqn('lIe qnr dit mais trabalho do qnll o homPIll nalllrallllrnle plíc\(' 1';17."1'.011 qllilndo o
s"nhor obriga o caplivo ii r('dempç~o, eslimando-o /'m pl'l~';O r:Xt:l'ssil'o, (, nflo ,'a ional:
porém ck lIenJliIllIa destas clas~l's é O c;lpril'ciro dos IlIrlios de Ifllc sr tl'ill:I<I, pnrqn('
<l1I(lanllo \'il;;OS, e fl'rinos, 1105 malos, "1'111 ii fit:ar IlOlll('siiros. 1\ dOlll' illil/i{J~ n.. srr' irl)
do.; "assalll)s d' Vossa J\I,lgrstadc, illtercss3lHI0 o bem de serem calholicos, ~ pm! itlós
cI' alilll 'lHO, c reslido.
~1
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se pozl'riio ('01 campo por nós, comtudo contra um povo fUTioso ninguem
prcvalect:,
O 1'111'01', que tillh50 con 'chido contra a lei de el-rei, (á qllal !JJmLem
não pcrdoflfão, arrêll1Canclo-a ele dOllde e lava), todo o converterào contra
os PaLlres da Com[ aubia, não duvidanLlo já de fuzer alguma grande dernonstração com elles, mas tratando, ou tumultuando em qual havia ser. Para
o fazer com rnilior ju tilica~ão, como a elles lhes parecia, formárão urna
proposta aI! capitão-mór governador, em Dome da nobreza, religiosos, e
]IOVO ele toLlo o Estado, na qllal \lle requerião lel'antasse o bando, alleoan.
tio, que a republica senão podia suslentar sem Indios, e que os de que se
servião erão legitimamente captivos; qlIe as cnlradas aos sertões,e resgastes
erão licitos, que os Indios erão a mais barbara, e mAis má gente Llo mundo
c que se servissem com liberLladc', se 1Javião \el'antar éOlltra os Porluguezes
(~ oulrns cousas, II esle modo, umas verdadeiras c outra5 duvidosas, e as
mais tolalmenle falsas, e erraclas. E-ta proposta assignada pelos prelados
da religiões, c pelus dous I'igarios-gel'aes,nos manoou a cumara, para
quc lilmbem a <lssignassemos. Escu amo-nos le o fazer, porém insislirão,
<l que l'espondessernos, Pareceu ti lodos os Padres, que devíamos responder, e que II resposta l'os e a mais favora"cl ao povo, quanto désse lugar
n c:ol1'ciencia, para que entendessem, que só obrigados Jel1a nos llão couforl1llly,lf\lO cm ludo, o quc eJles querião.
Peita esta resposla, c Ilpprovada por lOuos os Padt'cs levarão-na doas ao
y('reauor mais velho, que é pe soa muito autorisada, capilão-mM, que
l'órle-se diz~r, que este caplil'eiro é mais oncroso ao~ ['Ol'luguezes, dó qU2 aos mesmos Indios quc sr. esLes Iivrs em uso de razüo, não s6 diligenciarião sem~lhanLe capLiYeiro, mas o comprariüo, porque de serem (éras nos maIo:, vem a ser chrislllos racio11ae$: o paLriarc11a Jacob, dizia a Ocos, que se lIe Ms e pão, e carne para comer. e
'inlto pai a beber, o leriô elernamente por seu senhor: e o aposlolo S. Paulo tambem
llissr, que 1C'lldo alimento e "rstido, com i. lu se cOIl!entfll'a, aiucla quc fos e preci 'o,
c ui! C'xcl,ssil'o; , II láu aqui oS D. D, C[ue lião diz o apostolo qltibus opc7'camm'; c
('sla f~licida<1I'. UII tollas e II'S cOllsr~uem os lndios daquelle Estado, vinrto para o ser,'iço dos I'assallos dl~ "ossa ~Ia~rslade. podenllo dizcr então qualquer d~llcs suo modo,
o que de , aul sc dizia: quod 7llutatus est ilt vi7'1un alt7'um.
'1'000 <Iuilnlos pal'l'ccrf'S tem havido, ,\ hou\'l'1' elll conlrilposi~âo d~ la "crdaoc são
~pócriphos, e interessados; porquc os I:e"s. missiona rios, são os I1rimeÍlOS, quc tí:m
Judios caplivos; uno sc dUVida que pelo b('1I1 da christandad~., IlIdo o mais é nada,
:wgundo ii doutrina do nlesmo aposlolo,071nis arbilratus sum, 111 ste7'C07'u, tlt Ch'rütum lt((""j j'acrrem: mas não dirão os e,'clesiôslicos, qlle os "assallos seculares, prohi]H'1rI aus Indios uo caplil'cil'<l as IJbrigações d,' catholicos, qnc s6 ncste ca o poderáõ
faz l' a si pCl'llIitlido o call1il'ciro dos ditos ]ndios, r. pl'Ohibido aos "a, allos sccularc.;
qlll' lh'pois do' lndios ICrem liSO dc razão, e intelligencia chrislâ, são tiio catl.olicos os
tlus ccdesiilslicos. '01110 os dos secnlares, fl os dcstcs muito mais, qllc os que admillisIrão os ficl's. missionarjl)s, porque eSIl!s não se cUlpellhão tanLo 110 bem e piritllal rios
ludios, como pm augmenlar os inlpn,ssrs lemporaes, que adquirem nas aldêils chamadils missiks, com o .l'I'\'ic;o ooslndios deli as, pclo contínuo c exccssil'o trabalho em que
()l;':npão II as 'uas fahric~s e la\'lJllras.
E se Os laes íudios 1(1111 justa rilzãll dI' recusar caplivl'iro. é só o C[ue tcm nas ~ldê.1S
Chillll<llla< lllisMI"S "III qu(' os adminislrãu os 11Iissionarios, por ser flor totla ô "ida sem
e, pcrauça dt! relknlp~ão algllmn, porque a r~ligiáo semlH'e permanece, e assim seryclU
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ficou do Gururá, e dos maiores devoto e bemfeilore , que lem ne tas
partes a Compllllhia. Era em papel aplJrtado, pilra que pode sem usnrdelle,
ou não, como lhes parecesse. Dlsseniu-sc us mi SllS todas nnq uelle dia pCH
esla tenção; e no seguinte e tanuo nl.Ís conrerindo, que mais orél~ões, e
penitencias se haviiio applicar, era a [rimeira hora ela noite, e eis que ou"imos um tumulto muilo maior, que os pa:sarlos, o qual cada vez soava
mais, e se vinha avezinhado á nossa caSll. Suhimos a urna varandll, e as·
vozes que se ouvião, erão, Padres da Compélllhia fóra, fóra inimigos dO'
)Jem commum. Melão-nos em duas canôas rolus! Erltre a "OleS reluziüo
as espadas, das quaes escapárão com muila diruculdatle o piloto, e alguns
marinheiros da caravella em que viemos, colltra os quaes remeleu o povo,
querendo-os matar por 1I0S hflvorem traziuo. Em fim o lumulto creseeu de
maneira que para Osocegar fui necessario que o governador cum todas as
tres companhius, que aqui ha de presidio, com balas e mexas acesas, 0$
viessem arrancar das nossa portas. Não houve porém em todo e te tempo
que seria espaço de uma hora, quem se ntrevesse a pôr as mãos nclla -,
só Overenuor que já dissemos, eulrou a ped ir fi ue quizessemos rôr algllma
moderação no nosso parecer sobre 05 pontos, que tocaviio a Jibcruaue
dos {ndios, para que com isso se muderasse tambem, e aquietasse o
povo.
Respondemos-lhe sem declllrar a grande yontllcln,que linhamos de servir
a e ta republica da qual tambem nós f,.ziamos p:ule, loi vieramos pllra
vircr, e morrer nella, e que por esla cau a no nosso papel seguiramos as
muitos senbol'p~, o que lhes nuo $nccede no dOll1inio dos seculare~. que nestl's cm
toda a parte e tá a experiencia mo lrando, quc ele ullla pari! oulra hora, . de UIll para
outro inslante, e tão os senhorcs seclllilre dando alforria. ao seu escravos, e commummcnte por sua monc; ueclarando em sens testamenlOs, uns alimculos cm ,eu bens,
consignados aos que deixão \ivres, para sua mantença; que; o que não fazPIIl O ccch:siaslicos regulare.; nem o hão de mostrar em qualqu!!r Ir'rl!!. reiuo ou prolincia, c
con\'enlo, e especialmente no Estado do ~JilranLJ1io; e se mostrarem <Jue al:;1l1ll Inuio
seu foi alforriado voluntariamcnte, como fazem 'Js \'a:5allos 5 culares, ,en\ rc 'pondendo a esta iRstancia terminanlcmenle; porém não o h:io de juslificar.
E fallando com ii de\'ida subn issão, acabe senhor Vossa I\lagl'slilde ele entender, e o
seus c10nlis imos con:ulentes, qlle () Eswdo do I\laranhilo não é Estado dc mllnal'l:lia,
com eccIesiaslicos, é qnando muito bispado o mai. amplo da rcligillo ecclesiaslica' c 4nC
sem o serviço daquelles Jndio , não podC'm os \'assallos seculares, hcr, nem con \'narsc naquelJe Estado, assim como sem elle não poetem "ircr, nem consrl'l'ar-. c os ccdesiasúcos rcgulare , e se fazem c la escravidão licita digio, que a querem s6 para i e
que naquelle Estado não hajão eClllares, 0.11 lhes deixem participar o mesmo indulto,
)1ara poderem viver, e para que a fazenda real inlere :e com qlle possa soccorrel' as
despezas convenientcs ao allglll nto e conservação c1aquelle Eslado,. e lião pernllllarbõ o
nome de missionados, em prisionarios; porqu",co71veniun rclms 7lolllina que qUaJ suis.
Basta considerar-se, que aquelle Estado n~o J.·6de COllsenar-se, nem a cOl1l11lodirladie
dos seus vassallos, scm o dcscimenlo dos Jndios dos eus serlõrs, para se llip. IwrOlillirem; que em ordem ao bem COlUmUIll, é certo se concedem Uluitos pririh'gio por
direito, e ainda aquillo que rcgularmenle por r pugnante era inconcebiv('l; e de vireUl
esses Tndios a servil' o I'a sallos seculares. indo para este fim á sua cusla ul!.'ce-Ios cI :i
Inalos em que halJilão. rcsll\tão tres grande utilidades; a primeira a ue se dOl1ll'sikatem, e fazerem catholicos; a seguntla, COlO o seu sel'l'ic;o se cullirarelU aCJllcllils lerra',
<l

-

3i2-

opiniõcs mais lnrgas, c favoravois aos moradores, e que sé! lhe negal'amos
llelle aquillo, que um consciencia lhes não podia de nenhllm modo per~
tcueer. Que o nosso primeiro intento fora não dar parecer nesta materia,
parll n50 os desllgraclar, mas que obrigados delles mesmos a dizer o que
sClltilll1l0s,fllltüriaroos muito ao que de nó se esperava. e disseramoscousa
alheia da .iusti~a e da verdade' e '01 caso,que por contentai-os, nós o fizes. ornas, então, que mer~ciamos não só, que DOS lançllsse fóra, senão que
no tntlasse muito peior. Sobre islo lhe referimos, como em Lisboa re·
nunciara o Padre Manoel de Lima ao offieio de pai dos chrislão , como na
lndia; e eu o da !lrlministrn~üo e repartição dos Indios, tudo afim de evitar
encontros nesla matoria com us POl'luguezCs,cl/jas almas primeiro que as
dos InJios vinhalllos buscar 110 lHaranu;io. Partiu O verclluor bem satisfeito da nossa resposta, e rcsultou o vir elle pela m:lOhã do dia seguinte,
com os mais p-rn fórma de camélra,a terem satisfação comuosco sobre o lumulto da noite passatla, estranhando muito o alrevimento do povo, c seL1~
tindo que na terl'<l em que c1l05 governa vão tivesse sLlccedid lal dcscomposlura,e o me mo cumprimento "ierdo tOlnlJe01 ter comnosco os mais
graves da terra.
AquielUrão-se com isto as vozes, e os tumultos; porém os animos pouco
ou' nada se soregaréio. Cada dia dalli por diante nos leyanlavão um falso
testemunho. Dia da Puri(\(;a~ão de Nossa Senhora,fez () Padre [lnmcisco
VelIoso a doutrina aos Indios, r:omo é co tume <Í primeira mis ãl) da madrugada; e sendo que de industria só lhes ensinou as orações, sem lhes
para produzircm os frnclos~ augmCllLaI't'm as fallricas e con:equelllemcnte as renda~
I'l~acs' c a lrrccira, a de cresC"rem os palrimollios dos "assa\los scrnlürcs, nflo só na·
qurllc Esta lo, mas em todo ('stl< l'I'ino, com o seu com me reio, por sl'rcm "Stl'S os verdadeiros rassa\los; e por todas e~tas tão justas razõcs, ue le Cüso se H'rilica a I'rgra,
qu~ dila.
Utililas pra:serlim publice, et reliyiones {a'!:ore e.7!iycnte cu'i {avendw semper iuviyiLey barbarii
de ofTic. prwlor fei urililas cod. de a1'emipilo cop abb. Si tlftr. verso pra'serlint des
sent. et rejud. in (j 11ipol. de .11a1'eif. ÚI])1'CIt. Si auredio1'an 71 lISQIW ad 7..Í , Cavafl.
COlltra cOlnunes I) :>76, el p- ult. eam. 327, fib. 4.
I 'ara se pCI suadir esliI justa scrvidiio, considcrno os snpplicanlr.s quc naqurlle Eslado
{(wc de/lel/lUs. eirre in leye sl/dt perso1t((! (T. de rcliuiolles e wmpt {l/nel'.

n',

não ha uem pôde liil\'l'r outros IlPus, sem o .1'1" iço desle, Indios, porque sem ('lIcs
lUCJ,) é l11isrri,l, 1lt'111 pôde Iia,·u fazendil mais fallilcl, que a qu~ con~isll' lia "ida de
hon1l'ns. I' na df'slr.s prilldpal!l1I'IlI'~ pelo mllilo~ que mOIT>m por S(~1l g;OSl1) como bar!lOIros, e (o;':"1ll ii cada Jlil'SO por nfio Irabalharrlll, sem bastar nl'nhuma diliR"nciil ii
c\ ila-ICl, podl'lIc1o (JS sllJlplicault's dizl'l' COIll '. Paul ; habelllus lhesQltrum ÍI~ vasi~
/ielililJus; as!-illl COIllO os n. D. dizem, que estes fndios e lodos os mai' uü America
III/deu1 ser rt.-b,·lIac!Ils,pllr sercm cllcs rclJl'lIaclos do IIl1 111\1' i o ltulllilno.pelo Sllpl'l'mO principe. (101' os d"beJlolJ, qoe COIT(' o argUlllcnlO por iJ;ual.de sorte, quc I'sle Judios erão
\assallos du Illlp.. rio 1l')l1Iano contra quem se rebellarflo,C por lanto dizclIllliio bOI du,"ida JlClI:CU1 oS I'l·js P. príncipes calhulh:os conqllisl,l-los, e üpplica-Ios aos s/'us Estados•
..lcr!. e.r in llJ,g :l coil. di vendit. l'emm {isc. lib. 10, fib. i cod. Decul'ial. reI'. aNe".
~) ira si {oTte (T. de reivend. L. 1j1llJ!ris (T. /le Nalal. restit. Sofor=OIlO til' Jur. l/hLif/)' fió. 2, rap. 21, 11.32 i/Ii. Si roucedimus Im11BratoTelllllomauutn
/o(ills ,ruC'iIJ fiomill(tliollem IllIbc"'l', III slcpel'ifUis al'[llI1ncnlis p"obü rifletuI', ~leccs.1"C est
eliaw, ItI {<tll'ltl1l1/f'c(((lem poso e )'1'[1/((/, l't in 1)1'01';lIcias qllUS (71/idc('s possitlcllt eis~
llelll a!'tcl'rc, at iIIa.' piis, t ntl/lOlicis 1'C(Jibus 0PIJ{iearc.

lo' item Ri ler/mmlllm
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fal1ar outra pala vra; disserãu depois, que prégara aos Indios, como todos
enio forro. Dahi a pouco dias nos escreveu um prelado de certa religião (a sim nos lralav50) qlle lhe lomaramos quatro Indios, que andavão
trabalhllOl.lo nas suas obra, para nos irem remar, uma canoa, e tranhando-nos muilo semelhanle lermo: e nam lal canoa, nem laes Indios houve,
nem somhra de fundamento, obre que lal clJimera se pudesse levantar
Jogo espalhou o procurador do conselho, que um seu Indio lhe fugira, e
recolhera na casa do Padres e que lá lh'o tinhão escondido, senJo lão
granJe falsidade, como as demais. as Cluaes nós sem nenhum estrondo
tiravamos 100"0 a limpo, de maneira. que conslava serem Iodas invenções
de genle malevola, com que ançarão, e desistirão este modo de perseguirão. Não faltou oe le lempo quem lembrado da dilIerença, com que fomos
tratado e prelendidos em Cubo VerJe, qua i e leve arrependido de senão
deixilr fi ar lá; mas esla mp,sma perseguirã devia animar mais ne sa
confiança, pois o t1cmonio nunca procura e larvar senão aonde prevê alguma coma que temer. ele.
CÓPIA DA RESPOSTA, Q E DERÃO OS PADRES DA COMPANIflA, E DE COMO ULTIàL\MENTE SOCEGOU TUDO A GRANDE PR DENCIA DO PADRE ANTONIO VIEIRA.

Tendo dianle com os mais documentos a resposta,que derão os Pad~es,
obrigados uo povo, sobre o que mandava a lei a favur da liberdade dos
E não ha dUl'ida nl} r ferido, porque PoliLJio W). i histor. in principio diz: Roman
aiigltam orbi~ pal·tcm sccl univel'SlWt orbem subjttgarunt ; e fundalldo· e no
(,1'i1ngeli"w S. Lucas cap. 2 quando diz que: cxiuit ediettUlt a Cresaf"B AUgtLSto, ut
aescribel'etlLI' tmiucrsis orbis; e que o el'alll:j 'lista c;. Lllcas. cap 2 qllillltlO diz o
n'ferido IX. o nilu c 'crel'en, as im, se assim não fos f'. I~ S, ~Iarc, c.ap, 1'2, no dito de
CllI'islO 'enilor Nosso, l'edite el'go Dco gUIE stmt Dei ct qure 8111tt Crosa1'i'; e assim:
rlissl' o imperador I\nlon. lia L. de precaUo
acl L. Uhod. dejactu ibi-Ego qltidellL mmtdi dominalor Lex atItem mal'is, ele., para os incluir, c unir ao "'U ilUp~rio.
i1s~im do nl~SIl1O l1Ioclo potlem os s 'us vassallos I:aptil'a-Io para o seu sl~rviço, porque;

llOn

n';

Quocl discitul' detoto, quol! ad totum discitlLl', cliam deparlem, qlwcl ad partem;
p lo que nenhuma riu vida bem fundada pódl.l por-SI! contra a escravidão dl.lstes
Judios, para as im se não arruinar aquelJe Estado, e poder ter augmento e conservação.
f~ para que niio succetla, que o que é remedio conveniente, e se pede em utilidade
COI11OlUm, r1egell('re em ruina, Oll seja mo'il'o de ambição, póde Vos, a ~lage tade ervirsc til: plopur e"te lIe~ocio em admiuistração cOllferindo-a no omciaes da' camaras das
Cidades de .-anla ~Ial ia til' Belelll do Grão Pará, e de S. Luiz do Maranhão que ora são
c ao diaute forem na fôrma infra expclldida' Oque n1l0 deve causar novidade alguma;
Jlois na maior parte tias c;lInaras deste reino tem Vossa ~Iagl:stade, e os sereni:simos
I'~js seus predecessores I;onf'ridll Illuitas administraçiies das regalias, que especialmente
tacão it sua real IH'ssoa' como provimentos de omcio. e cargos de grande considerac;n:o;
e solm~ a utilidade do COlllmllm tudo o que LOca ao uem da republica; como 550 os
depositas comlllUUS, a que os D. D. em outros reinos dHlrnilo l)lontes de Piedade, de
pão, trigo e ceuteio, para Il'medio da' larouras, e necl'ssidadrs llos povo., como se
ill:ha na' citladl's de 1~l'ora, Beja e )firanda, e nas villas de ~)oncol'l'o. Freicho de e pada
ii cinta, Gralltlola, e lJ1 outras muitas cidades e villas; conferindo-se sempre estas
iltllllÍnistraçõcs, e outras semelhantes ,is Cillnal'ilS d' las terra, as im porque ('lias
l'epreselllão o cOUlnlUIU, como porque sem lJeneplacilO do senado Romano cujas reze'
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Irluios, pareceu-nos cOlweniOlll', c1ilf llclla cabal nOlll'l;1, para ClII se nojo
sepulte nas trevas do esquecim ,oto uma memorin dil:ni simas da luz
publica pela caridade, que oella no commuoica qlJem na :ua rorrllil~éio
leve a maior p:lrte, e ao que o deve suppór a t:rranUB l'ompreheuçJo de. u
aulot' OPadreAntonio \ieir8. E' a seguinle: I( Sr. llpilão-mór governador
BallllélSllt· ele Sonsa Pereira, Supposlo que e larepre enttH;Jo se filz ii V. S.
em nome de lorlos os rel1giosos Jeste E laJo, no qual numero enlramos
t,lmbem nÓs os da Companhia, e porqne os rs. ofliciaes da COtrléll"l di' lit
cidaJe nOS inslào, que ou as it:rnemo', ou respollclllmo , não podemos
deixar de dizer a V. S. o que ne le parti ular senlimo ; porque nem em
touo e le se conformãl) no aS con cioll ia , com o que no dito papel se
repre enta' mOlivo porque á parle damo nossa respo la. Prirneirulu 'nte
suppomos, que por Mnhum inleres C t mporll\ e dero commellor, nem
perseverar, em um peccacl0 morltll. ainJII que do conlrario se ealli .(~ ii
perda, oão só de um Esladu, ou reino, senão ainda de lodo o mnndo. Em
segundo lut:rnr supramos, que de se dllr logo tOlalmente xecu~fio á lei de
S~18 M;]t:restacle publicada pelo bllodo, se se"uirfio varills inconv 'nientes li
esla cidude e Estado, que sem llJelios, de que os POl'lugll zes se sir\'ão, se
não pólio conservl\l'. Isto, nos purece, qlle [IS consci 'nl:ias dos rnOl'êll ores
do Estado, e os iolerps. es e inconvenienles Icmporae d Ile a sim quanto
á re.lituicão do passado, como ao remeJio do fuluro se po<liuo COllcol'Jur
na fúrma segllinte.
Quanlo á reslituiç50 do passatlo, lOI\OS
Indios cle que se servem os

°

fnz cada uma in pal'libus, se niio delerminal'a resolução all(l1ma sobrc o commum, estando o !{olerl1o supPrior l1a cam3ra. e .cus I'cl'('adures, cOllfol'lllC:
Otx, na L. .Mnnicipes fT. ad ma,lliG'ip. ibi-quia illis ,lb7n1llCt reipnbliclB commisso
est Pisa ~/tcnria lib. 2, copo 18. n, 4. GirO/ld de Gabl. 2, p. SI 2, n. 16. JJo ailit. impolUo t'it.2, i'ib. 3, cap. 8, n. 18 et 38.
E assim 'Omo é permillirlo neslc rflino de Porlugal, e Algarve e suas prol'incias,
que as ramaras lenhão scmelhallles administra<;õcs tocantes ao bem comlllllm, assim, c
pela mesma rilziio, que corre pOl' igual, se llt:l'e cOllferir 11 adminislraç~o do s"rl'iço
dos Il1dios <lo Estado do ~Iilranhão lias camaras das cidades dc S. Luiz, e de Santa
1I1aria de lIrlcm <.lo Grão-Par"', COIlJO cabp.ças do dilo Estado; pOl'ql1e o r,OSlUIII(' dil
tiaad. s e villa, nwis popl1losas, e antigas, c tiS graças, qlle para o l'el,:inll'll da con'l'l'vaçào do comllllllll, de\'cm-~c pill'ticipill' e o\)sel'l'ill' nas mais Cilmaras, ainda quc seja
induzido por lima ,6, e por um só acto, po 'lo que não ltlolta hal ido. para se introduzir
cOlllmda judicial; porque ~1l1 casós semelhantes raz dirt'ito c constilllC lei.
E' t,'C. na l, 1, cad., 'lU(/! si! lon!Ja consureludo ibio Nam, el COIlSlURludo pl'<fsidcns,
et mtio, gllre sil conwelud'inem sum ,~il consliluenda esl, et nequid conll'a legum con,wcP.tudinel/t fiat oel solicit uclidern suam revocabit prr.ese,~ l}1'o'uincire; e as m;õcs siio.
lJorqlle lnne vi/le/ILI' indncUt consl/eludo, quando inducetm' ex uniro actu, etiam si
supC!· ip,m jtulü:alurnnon (uel'i/; nom solum d,:scilur quiel em solct lIILCt v'ice L. 1I1illillle
.wnt mula/uln L. in CLnliquitnl.l:bus 38
de legibl/s. Bat'l, AnrJelo, el Pnu/lIs de aslro
in le,,!e c01'lsonlnneum cod, quofllo<lO, et qttanclo IIl1les Pr/lllacills Rabius interminis
intract obtenl. Re,,!. Naua1T. 5 p., Si 2 ael finem Gosadin, COI/s. 23., n, 5.

Ir

E milita a mesma razão, sem que e pussa dill' outra em l'ontrario <Iue seja congrlla,
paril qlle assim como em POl'llIgal se admillelll cstes dt:po ilos comlllllus, e nos OIlIl'OS
rl'ino~ ha o ~Ionles de Pil'c1<1d,~, ,pndo os administradol'cs, os "'l'cadorl'S, rcg-eliorrs,
e seuadorcs das cidades e viPas, se adlllillão lallliJcm (:slcs Indios, não como ('5Cr<lI'O',
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ra5a~, e fllzcndn , 011 siio conhl'cidllmente eSCrél\'OS,
li re~, ou ~lil() CIO ouvida? Se <io conbecidameute
('apli\'os, 'crlo, que s podem r ler ell seuhore em bOll conscien 'ia,
1I1l 1lIl'1I0S 'mCJllêllllO 'tia ~Ia,:,esla le é molhor illfornHldu, esc esperu 110\'3
l'I'slJlu~ii(), 'e ,fio couuccidalllcnlo livres, lambem é sell1 duvitla, quo os
uno p dem reler em boa toll'i 'iellcia cus ·llarnlldos .1'I1l.1ore , e que os
(lovem Illfl'o Pll(' cm U8 lil>enlatle reivindicando o pre~o di'q\lellas pe'soôs,
que lhe venderão, com que a perda da lal re'liluir,ão, ou fique 1I1uilO nlOdurada ou n nhuma. 'e e duvida da ua Ilberdaue. ou ci'pli\'ciro, se deve
Illllluelll lug faz l' Xilllle. e il 'halldo- e sercm venlaueirill11elllc lirr 's. ou
cal'li\'o ,re:lituir<io, ou 1'I~lerào.comú la . E em 'aso qlle foilo o dilo exame
se lião tire a dnvida se sleja empr pela liberdade cunforme adir ,ilo.
A('('re ('l'lItamo , qlle aos Indills r"ollhecidamcnle liHAs, 11;10 Ó Se lhes
dcve rc lilllir elll 'on 'iencia slIa liberdade, mas tambem o pre~o do seu
,1'l'\'i~o, c aindil o de .eus pais, e avó, se ela me IlJU sorte esliveriio d 'baixo
do l:aplil'l~irn dos l'orlllguezes, Mil' a lnuo o le e crupulo que é gruvi iIlO se pildo aeuc1ir muilu filcilrllenle, a1cllllf;audo dos me mú lndills que
l'emclüo e pordôcm O tal servi~o, e direilo, COIIIO se lill) póJc ul\vidur, e de
InllilO boa \'ont!lde unlil vez que se vejào scnhures Ja SUH libcrdadL\; c só
}lur (' la I'ia fi('l,lriÍ- cgUl'ilS, C c1('semuuraçuJas Illuitas eOIl cienciil , Quunto
ao reult'dio Jo futllro 'e póde reduzir ao' qualro ponlos seguillles : prillll'iro. IplC, e ;dl'all~e de Sua Mn~e ta de li 'CII~lI para e ftlzer 111 legitimo
I'e.gales 110 serl<io, os quae5 Iliio Lili duvida,qlJt: siio lit:ito ,sentlo feilO os

PClrluglll'7.

!> em slIa
(lU ('I)I"It~('idl\llIetlle

llIas CIIIII" IiI'l'I'S, parI! o s('I'\'iço cios povos dilfJUl'1I' Estado, pela fórnw de d 'posilo
llll1l1l1l1l1t, c '11JIlle de pil'dadc, ua acll1linisllaçãlJ das dilas duas cidades do \larauli50
e l'arü, como 'ah 'ças da'lul'lIt: ESlaclo, l)IIdc' os moradorcs bl allws sl'cular . uiiu lIodl'lI1
IUU, 'na,-se. 111'111 alJul'liil conquista reJl(lu' c l'l'IHlus I' 'aes ICr uugnH'1l10, selll o 'cniço
clo< dilo: IlIdios; 110111111: ('0111 elles s culli,ão as 1l'ITas. '()lIh~1It os fruclOs e dru!;u dos
,crlli,"'; I' hasla C'la razão, c a da l1ecl'ssiclildc CUII1II1IlIl1 dillJill'Ill's 'assillios, pai" dc
jllsli,;a SI' 1111'S dClcr (h'fair u l'slc rCl)Il" illlCI110, C INem h'l1Çiio fl1l1tbda 11" i1d:llil1isIlaçiitl, pois ('III Sl' lhe uão mhuillirelll os Indios 1l~~liI fôrma haixalldlJ-os dos sC'rlU',
ii sua Cu~lil, e cClaclilaUlilulC pu is [l01' \'onladc [lropriu uum:a 4u 1'1'111 suhir da sua llill'hal'idade. ,C~ ('x!'r 'II a 1';'1 C:OIll o: 'u\lplicalllt's ulI1a cl'IlI'ldalle lIo1oria, 4ue 1;11, precisa ii
indinlll;fiu d,1 pied,ld,: de \'0, 'a i\laol'sl"de, para lhes d 'fcrlr cumu l' 'querem p'Jis em

Ial c;a~II,
.rUIlI SO/1I1Il de a'l]u'ÍlO-te, seu (le jllsliliCl' l'i!Jore {aeBre /enBrell/llr pielCllis, vO/lCl]uiIII/is /'0/11('11 O/'tiOIl; jus/ilir;' /riúllolllt's oú CO/1I1Ull'ltliollell/ a/iel/CE tirollllit!es i1l1l1l11'Iilolis: 11l1/al'I'OS {Ol'lIUOS tle S%r:cl/Io elo J11e1i. juro 10/11. 2,:liú, 1 calJ 1J" /1 70,01 7í
ilJi-I1C1l" SIl'PC oquulll WllIilctl' 11rojllSl0 ; e I.eslo ('(lp. do{olllle 1/Iuilo úel1t o Dr. (lOS
sU]JJI/i('(ll/.les rü:ontlo, '1uo 1Jara o trlplit'oh'o cI'llelissil"O, urio pot!ol'fio os llldios ser
li7'lu/os como os /'onde'lltrlut!os "'II melo/illlll; 1J01'ém po,'o o ,~o1't'i!,o na/ural,e 1JOSsool
si/ll juslamoll/e dovem ser oIJrif/at!os;por'lue I/e,~/o coso '''011 IOllgo ri ,H/is dOlllilJlI,~, t'i
7/l'l/lil'ipiis nlJdocuntlll' sor/ imo 'Íl1 eis 'lIlUlteMes 1JUusulll soleI/I, comu o I11C,'/I/O br.
eLi: Falar"lIs {o I' I/Wos n,88.
E IIi'fl'l indo' IISsa ~Ia~l'slildc il <'SiC' rrqllPrim 'nlO Icnl os snpplicanLr.s Olllros de
lião menos illlpllrtallda, l)1Il~ IIr(lpór-lhl: por ,,'n proCllrador
dil, ill'a [011 ",

I'illdo

para 1'1InSt'I'I,I~nll daqllcll' ESladlJ 1I0S dOIlI:lliüs da SII,' rc,l! Ç(/rôll, C pura 111I1;'III'lllOS
1'1II1sid,'ril\l'is dil SUII !'t'ill filZClld,1. Iliio ~ô nl'sll' l'l'IIlO, lllilS 110 dilO I\slado, rUllI o CUIIIllIl'rcio, ql,(' p '1III'lia,','r "lU lllcio pile, prudllzirlll das f,l!lrirlls de Illllitus, I' ditl":I'l'II11"
1;t'lICIO~ prl'ciUMJS, 1/lIC ila lIaljul'lIus lel'!"h. 'III que Ilotl 'Il! erigir-se, c L':laiJrkccr-se
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escravos conforme as mais seauras regras do direito, e milito con\'/?nienles ao bem espiritual das mesmas almil5 do lndio, selldo feilos
com todas as circumstancias, que pede ajusliça, e christandade, e niio por
pessoas, que debaixo de liberdade fa~ilo as injustiça-, e semrazões, qUI-}
<.lté aqui !oe tem experimenlado.
Seaundo, que para o serviço, e meneio das fazenda ,se peça a Sua Mage tade mande vir para este Estado alguns navios ue eseravo de Angola,
para o que não fa) laráõ mercadores. principalmen te convidados com alo-u ma
mercê que os applique a e te emprego. Terceiro, qlle o sobredito lndins
reslituídos Ó sua liberdade se ponhão nas uas aldôas, ou se aggregllem
ás antigas, e dellas se reparlfio pelo serviço dos [>orllJguezes com a equidade
que convêm, na qual repartição se póde ter respeito em maior 011 m nor
numero, que cada um teve dos ditos [l1uio ,ma nunr;a eriamos de parecer, que os mesmos se dessem ao que antiailffi nte farão seu senh re ;
para assim se remover melhor Ioda a e pe(;ie d~ capliveíro, revezando-se
sempre as mudas a sen tempo. Quarto e ultimo, que r ilil loda a paz, gnil
fôr passiveI com os sertões, se fação entradas ii ell , e se desçiio Indio ,
que podem ser em granue numero. e para o qne o[1erocemo' já nOS.11S
pessoas, os quaes vivendo como livres. se pOlléráõ lambem appliC'Ir ao serviço dos Porluguezes, oa rórma que pare 'er, mai ulil no bem ua r publica, com que elta terá, com que se remediar, tão justa, 'umo li 'itameote.
'
De maueira, qne vistos os graves inconvenientes trmporaes, que se secom o ~erviço dos dilos Tndio~, e outras pro, idencias de qllc care 'e o mrsmo ".slado,
as CJllaes apresentarão pelo seu mesmo procllrador a Vossa ~Ia~'slade em outras
propo las.
CÓPItl

DA REPRESENTAÇÃO, QUE SE FEZ A SUA nl.\(;ESTADE SOBRE
ORDINARIO, NU TOCANTE AS VISITAS DOS J1ISSlONAJ:IOS E.1I

ti

lSF:NÇ10 00

1727.
, en 1101' .-Bppre, enla lJumildemcnle a Vossa o\'Ia~e, tadp ./acinlho de Cd""alho, ,'i~iladOl"
Rpral das missões da CompanlJia de Jesus no ESlado do Jlaranhiio.qll'!lIajllnllt di' mis~ões qlle se rez na cidade do Par{" no collcgio da mesmil Companhia ao 28 do IJl'Z de
Sr.lembro de 1.727, ':m que presidiu o governado" capilãO-I-('lIICral João di' lIIaia da
r.ama, e a~sislio o Bi'po D. Banholomcn do Pilar, aprese,nlOIl o Bi:po Ullla carla
de Vossa l\1ageslilde dc 31 dc 1\larço de 1725, na CJnal a rerl" rirnenLO seu, foi Vossa
lIlageslade s 'rvido re'oll'l'r cm consulta do seu 'ons"lho ultrarnarino, entl'l' oUlros
pontos os dOlls .l'guinles: prinll'iro, qlle o diLO Bispo (h-l'ia vi itnr a, paro 'lJias
dos lIlissionarios COl1l0 larnb"1Jl devia visitar os lIlI!,rnoS parocho, c mi,sionarios no
(Iur. respeila a adlllillislraçfio dos Sacramtlllos: segllndo, flnp os religiosos mis~iollarills
qlleassistelll Ilas missões no i\,I;'{/o do Pará não podião cOllf"ssar Sl'rn SI:I'I'1ll appJ'I)vados pelo dito Bispo. E porque pnll'IHJj que Vossa l\lilgcstatle lOllliira a dila rr'.~o
lução por er 111 aI illfol'lnado rNJlH!ri jlllltalllenll: COI1: OS pr('lado~ tias plol'incias di!
SiUllO i\ nlonio, Conceição e Jliedade,ao KOI'crnatlor, c capilão-gl'lll'ral Pl\llissc e l'fJ~ao;,
;10 Bispo se qlliz(~sse abst 'r-se til' I'isitar os mis,iollarios. e de pprlllrbar a puss" 1'111
qlle pstavãf) Os prelados d'l os visilarem pril'alivanwnLP, o que o dito ~o\'l:rnador e
cap;lào-g~lleral fez, e o dito _Bispo Ih
prOllletleu de não innol'ar. 111'111 [('lIlar
fOllsa algnma contra a posse el11 qlle eslavamos, e dr. se ahsle!' cle lodo o aCIU d.: I'isila
emqllaolo rr.corriamos ii Vossa ~Iagcsladp, o qnal all 'ndenclo as razõ,'s qlll~ pl'Op lllUS
pela nO.sa iscnção, pelas quacs se moslra claro, • Cl'idl:nl 'ulI'nl' sl'r'" iUjl\SlU o l'I!qllc-
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gulrão 305 morndore de~La Capitania e Eslado, de se dilr Jogo 6 e'Xér.u~iio
á ordem de Sua Mageslarle; somos de pnrer,rr, qlle inlcrprelnnrlo ~. S.
em tão criticas cirr,umslancias, sua re1l1 vontade, poderá cm r,onscirlJcia
suspender 11 execuçiio da dita ordem em ludo o mais, salvo nnquclla pnrle,
que tocar aus rndios de conhceitln ou duvi !osa lilJerdafle. os qlJncs nn fórma
ncima dila seniio podem reler, sem pecendo, nindil qunnuo nlio houveril a
f1ila ordem de cl-rei e fJuerelldo n camnra fazer n Sllíl pr lposla n sles
termos, então u a ignaremo de muito 1>on vontade, eonlo lilmbem a SI)f\'iremos em ludo o mais, que não enconlrnr no,s()~ cOllscicnr:ias. I. lo é rm
summa o que no parece, i to o 'lue dizemos, de que se r1aviio () fundamentos mais por extcll 0, quando srjn nec:e~sario.
esla CilSiI de Nlls~a
Senhora da Luz, 31 ele ,Janeiro de 1653. E lil íl respn;la. quI'! derão o
religiosos da Compauhin sobre ns fio l\n5 reOexõcs do Padre rieir:l .. pnri(l
II mlli favoravel, que se podia dar a filvor cio PO\'O, e ainrlll ns im descontenlA, (lU pnra melhor tlizer frenelico rontra o mesmo mpdiro, llue com a
}la si\'el sU(l\"idode. lhe appliravn o remedio. flue milis pediu t"oero, c cnulerios, flue oleo, ou oulro itlO'um brnnrlo leniti\"o; rnn (I flue lliio pourle concluir com elle a razão, o direito, e n ju liçll, cOllcluio Deos parn mo~lrar a
facilidade, com que e mudarão o cora~õ~ ,e inlentos Jo lJomert ,quilndo
por conla da sua parllcular Providencia orrem os llcO'ocios ao pêlrecer
dirrlcei : vencendo- c cóm 11m repcnle, ou 11111 llC:JSO, () quc sen~o podia
conr:luir em 10rO'o tempo, se lrlO urnil corlcziil.iu la, mas sinc·cramenle negada. e depois eom algum O'enara ri ê1rlulac:iill re lill1ido. 11 que por enl50
abrio lugar, e deu Occa ião á desejada con 'orcliíl, fui oca o.

rimenlo qnr o Bispo rr7. ~ Vossa ~l~l\'rstade, I' qnl' o prcLenrfl'r vi~if;lI' os IllISSIOnarios da Companhia (I violl'ncia mallifl'Sla qll" inlt'nfa fa/.rr, SI' di~nar:1 mandar ;ln
dito 13isllo que lIoe niio de. illqui!'lc, I~ perlllrhl' rl~ paz, com 11m' sl'rI'imos a /II'(Is.
f' ii Vos a ~1~Kesl"de na C(lIlvl'rs;io. (' rl'dllcçào riM inlil'is, e eonsf'rvac,io dns iii ralho •.
Iicos ii cn la de lanlOS IraiJalhns por mar. I' por lI'rra. ('um pl'rda da~ 110. sas' sallrlrs l'
,'idas, sem espera~·a ele outro (ll'l'lIlio mai<, do qlle" maior gloria de Deus. hem rlat>
iJlll1i1s e augmenlo da Illonnrchiil el' \"ossa Mag'. larle.
I'orqne. 5Upp0510 sl'ja Cl'rlo. que os rrglllares, que s~o p~rnr.llo5 I' r.nras dI' nlmas
1'. tão sujeitos 110 que perl('nce a adruinisLrat:50 dos 5acranll'l1l0', a jurisdkçiio, \ Uta
I' wrreo;ão (los Bispos. COl1l0 ul'LerrniuolI o cOllcilio Irid\'lIlill(l ua :,.:. 25, c"p. 11 d•.
re~ul. 5. Pcrsa/la Iam ,·cgulll rc.<, quam seeullu·cS hujusllIorli t'lITn m e.l·crWlIles
subsint immedirtte in ii.<. quro ad islam cunl'llt. et saCl'a1llenlonmt admiltis['·.. lio1tOn pCl·tirtcnl jurisditioni, visillttioni. rt corrcctiani cpiscopi iII (''/Ljll'' iJiocp.<i
~"nt sila. E s' Lpr lamhrm assim r1('I'rlllliJado por llIuilos SllunllOS poulilices: por
Clellleull~ Vlrl. apud Solr)r7.., lill, 3, cap, 1.6, n, 63. E lllllilO ('slwcialnll'ulC )lnr (;1 ,._
gorioXV na eon:t. de c:x:elnplorUIll p"ivi/cgLis circo anil1/f1rUIIl rlp·11Tl.llil qllal di)'; lia
IliLa eonsliluiçiio que comt~ça: ln SCl'oplabili, sub da[(L !\0l1Í.'· }t'r:br.1.:622. fiar· .r,enerali ae perpctu.o valilura constiluliolle rlacermilltls. statuill'II,<. at rler/llnl/nus.
'Ut deinccps tam regulares. qtUtllt sccnlares quol/lodo tibel (:a;cmpli, StliC rOlirnarum
ç~r(/m 1ICrS0l1ar/l111 sanctari'l/1/1 molla.çtc,.,·is.scn domiuu,l f'e,'1nlaribns flut qnibllso;s
aliis eeelcsiis, vcl beneficiis,sive rc.qularibus. sive SCClIlal·iU/L.< i11eumbelllcm ca·r/"aealit,livc aliis ceclesiastico sacrfl11lcnto.rwf tlnum C.7) ilii.i mini 17'cnl prre via r');.<(:opi ticentia, rt aprllbalio!lc, ,<il'(' q'ltflq'lIa mndr, 'iI! dirlm cllrro r[!'prfilir). r/llt 1·n' ('(l.
,·/tndfm .~acrnntC"'OI'IlII!,vetalicllju.s c.r il/iis ad'lli:li.~lrrrcliDllc ál! (flflo ali iIll/qUi
~~
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MtIl1.]:lVa o Padre superior AnLonio , icir:l. como j~ uissemoi, aos pJrlres
J\llllhells Delgado e MiJlloel de Suuza para u Pará, a ajudarem uo Padre

Sou Lu-.\l'l ior, que logo 118 chegada do Parire "ieil'il, pedira su perior
llilrll a ra-a, e olJcrarius para a colheita. ParLi,io agorll os dous nomeados
para 11 Villa de TõI!, u,)"Lapéra ,terra /infle uefronte da I10a do Maranhão,ern
um LlIr 'o,p"r se interpôr uma grande IJlJhia, que tlmi tres legoas de furiosns correllll~sas, 1J0r se receber nellas as aguas dos uous rios principaes
l'inllré. eM 'arim, que sullindo na boca ela burra pelllllhn li que cham:io
do Meuo, vai LI cnhir no Ocenno, COl1l o nOll1e,que ulguIJS lhe Jüo de Hio
Murallhüu. Ao pOlltO ele lel'anlur ferro, como que repontasse tambem já Il.
yawnte da m:1l"l3, hOrll que cru tia partielu, chegou ordem do capitào-nlúr,
pam que U uilrco lião lev/lsse os Plldres, que estuviio jú embarcados para Il.
dilll villll,e dalli passarem para o Pará elll cnnÔlI,colJf'orme a ordem de seu
superior, que uo meslllo tempo se acham com estes fazendo as despedidas,
CUlltinuava a maré,e o mestre do bnrco pela brevidade da vingem, porque
o Patlre Vieira Ibe mantlou um escripto, cm que tleseulpantlo com a ignorancia LI falia tia licen~n Ih'a pedia com efficaciu, por não perderem os
bdres /I occasiiiu,e elle a Ler por esta 1Ilercê de ir beijllr li mão a sua senhora
c dar-lhe a slltisfa~,ão desta sua pequena culpa. O capitão-mór, que estava
otrelldido, não por IIlC não pedirem licell~a, pois Ilunca tal se praticou,
JIIi\S sim por lhe lIiJll tamul' () Padre Matheus Delgado,unl dos navegantes,
ti veniu honol'lIl'ia 110 principio do sermão de cinzas,que tinha prégudo no
<.lia untes na igreja JaColllpcHll1ia,o estava tão possuiuo da puixão,por uma
nuctoritale!e in,qerent in hís quOJ hujus modi curam sui admínisttollem concet'1lunt,omnimodojurisditioni, t1isitationi. et correctioni deocesun episcopi tanquam
sedü apostolicw delogati l}ltne in omnibl/S SUblliciantur. E o meslllo se lem declarado,
" df'ICrll1il1í1du 1'111 varias l:UJlJ.:rl·~al:õe~. LJollde COIll razão diz Solorz. cit. 11. 1.5. , ihil
fJ!I,~ es.te, ClGr jusli ror/ulares 1101illt actjltíescoro do usis in hac parto a saCl'O conC1[1O tridl'lIl1:/Io et cmin. Cardil,,: \! IlU 11. 17,Sane /wc natural i ct t!to%gica ratio1\8 ar/eo et'idcnti subnititur.ut (nllUllll7l1 privi/egium,lIull1l1lt slLbler(lIgitLIIl obstare
pos~e 'vidtatur, COlllilltio; ~c ~l~ adVI:rlir que parul:!lOs e cur~s de alma~ são os mi~~i~
lIarlO~ lia Companhia do Maranhão, e de qllr 1.1i1rochos \' CIII'as de almas falia o conciliO
Iri\lI'Ulinll, r os MIJI1J110S punlilke~, \'\'r-:e ha c1aramenle que os missionarios da Co'mpanhia tlu Maranhão ~e não compr\'hendelll uns laes Ilel'l'elOS, e que são isentos de
toda ii jurisclil:ç;io tios ':Iispos O coudlio Iritl.'nlillo falia dos parochos e Cllras, que por
dil't~il~ COIllIl1I1I1I rCl:f'llPm cOII~rua,susLenla(;:Iu, pOl' adlllillistrarem os Sal:ramento~, e
c"ercllareJll os nlais omcios parochiaes comu se determina no cap. Extirpandre de JlrrohPllIllS ü. « Qui aliare, ervil servil,de allilri vivere t1elleal slalnitlllls,uL (conslIcllldinem
~11I~i1illl'l. (''pisl:Opi. vpl palrolli 'IIi, clljllslill(,t alierius nUIl ohstanli) por.li,o pr~sllil(:ris
J)lSIS SuOlclcns as~i;.:nall"'. E cOllln lanlbl~1Il tletermina o III ~JI10 concilio trldeOllnlJ
cap. 2, s~s, 6 d.· refO/'ln, ('I cap. 5, S('S. 7 eliam de refonn; ell:ap. 7 ejllsrlem s\'ssionis.
r.1 cap. 7, ~cs. 21 de rf'fnrlll. cL in l:ap, 6 l'jllsdenl sessionj,:, 'l in l'ap, 18. se~. 24 de
r.'fu/'III; I'L in cap, 1.6. ses. 25. de refu/'III. E o mesmo determinou Pio V,na consl. que
l:lInll'ça,aAd (,xl'lluintlll/ll slIbdata Kalclld Nov.ann.1.567 ,onde diz: Et episc:opl1S prrefaLOs
a~sig'llilli~u: Jlort.iolli~ ipsis vicariis perpelllis ex prredil:lo concilio non.solum Prlll laL~
1'11111 arl)ll/'lO fal:ICnclil,ila se CClIIlilll:rc.cL arllilrari dellcre,lIlIl011 magls centlllll,lIp. 1Il11101' qllillCllIôl;.:inla 1'1 c\,uluJll i1l1nOrlllll SlIllIllIa l:o)lIIpntatis olflllillns eLiilm incp.I'Lís rmo11IUIClll(S, el ali,is i1IJ1'enliouilJlIs COllllllllltilcr perdpi SOlilis eX ommil'o assib"elnl',)
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liío fóra ue esl)lo, que nun só n~o responlJeu 110 PI1Llro "ieira, qlle foi
asslÍ1. grosseir:t impolilica, seniio que mandou 0rdcm pa'ra qlle o Padre
Matheus Delgado ros~c 10"0 n sun pre ençll.
Pa medo o Padre Yicira de uma ordem Ião repenlinn. ~ lüo f'!rll na sua
jtll'isdir.~Jo, entendeu logo que o cnpili'lo·mór queria tomllr ocrnsilio de 1'0111per com os }'ad res, e nssim ordenou ,10 Pnd I'e que nüo fosse, e elle se I:nllocou em seu lugar slljeitllndo- c ao perigo de ser mll\ recebido, como
nu vuclílue foi,pelo tlpnixonado governador da pra~n,que b m porlia tomlJr
\I SU\I queixa sem faltar 110 respeilo de nm liio granrle homem, Entrou logo
€om desentondas vozes a qneix:tr-se <.los Patlr'3s,por se embarr.:lfem·~em lt\l~
pedirem Jicençn,nssim como O linhüo fello no pulpilO. sem lhe tomarem 11
"(mia de iiluslrissimo.
A ludo nllenlli:t o calloyn o P:Hlre Yieirn, em (mIo sempre grande
porém m:tis que tuJo, em ser muito senhor de si em semelhanles orrosiõc~.
PossncJo o primeiro fervor. c vendo o Podre que.ili er:t lempo ele fallar, e
snti fner com a j lT norll11ci:t <la 1,11 licença. sendo ainda novlIlo n/I terra,
alóm elo que os Padres por duo vezes o tinh<io hllsclldo PIlfU lomar SllU
ordens, antes de ,e p rem ('m pílrliun; e qUíloto á \'enia do sermilO, respondeu que o l)adre o fizera com lnc!n ii sinceridade e inculpnvclmente, por
~er cOU a nunc:t usnda com os rs. capiliie -móres, e ainda com o tilulo cle
governadores, não sendo vice-rei; porém accrescentou 10lTo :t rllrll pflldenc:ill
do Píldre Vieira, quo eslava rromplo p:tl'a lhe dar lorla a salisfaç,io, e préglll'
na seguinte domingn, afim de lhe lomar a venia de illu~trissil11o, para que

~lta

De ~orle qnr. il~sim o concilio. roomo o~ ponlificrs fallão <los pilrocho~ l' cllra~ de almas que o ~ão na fórma que dl'lerminão; islO é com cnngrlla SUSlel1ta(;ilo c '1l1e Icm
ohrigação de jusliça cm razão de Inl congrlla Susll'lIlação. e <Ias o(1i'rlas. rrimicias,
funeracs elc., de adll1il1i~trar os ~acramrntos, c ('xHt:iwr os mais of1ido~ parilrhial's,
e uão fallüo tios religiosos, qne só por caridade. e I'IIl ra1.ão do SCI1 illslitlllo I'x.'rcitàu
conforme os seus privilegios, sl'gundo rcqul'r a nl' rs, idnd(', o quI' ex 'rdlaria 11111 v('rdadciro cura de all1las. Assim o diz claramellte narb. de 01'. et pOI. parle 1"_,
cap. i. « Parvo per curam, a qua dicllnlnr Curalf, non inlcllig'r)lCli vl'nit qlali~cun1(I"I~
qualis est illn. quro rx !t'ge charilatis mandatllr IIl1icuiql1e d.' p"o\illlo. Nl'c. illa ellalll
quando hahet v. g., quilihet SlIpl'rior ll'mporalis lictt SilO modo 1'1 ia 111 lelllalnr tlfl CIIStodiam animro: nec Cliam dicitllr cnram hujusmodi hahrrl', qui hahl!t IICf'uliam ati
cxcrcendos cerlos actns pastorall's; alioqnin 101 e~s('nl paslon':,. qnot sllhsidiarii: sl'd
ii~ dcmnm cnralns esse intelligillll', ql.i ol:cipit cnram animarllm ex lIalllra ollicii.
qui accipt non solnm rossl'. sefl dl'll1'rl'. l10n solmn IIccnliam. se IIlil'a hOl; ,·tialll llfliIlinm, mnmus, onlls debilulll Cllrandi animas, qllod involvit ubllgalionc'm 'as curantli
ex lcge justilia. li
.
.
Pclo quc, como os mi 'slol1arios ela Companhia no ESlado do ~Iaranhão não Irnhilll
tomado os olIicios de ctll'as de almas.nl'm aCl'ilado o lal ollieio na rilrrna da sna natn1'l'ZII,
mas sómenle sem obrigação algum.. de jllstic;iI lrartrm da salvação das illma~, ensinan·
do-as e administranclo·lhrs os Saf:ramenlOs. confol'lllf' sellS privilcgios,lInicanH,'nlc 1'01'
caridade e por ser este o sen inslitulO, de nenhumil sorle Iicão snjl'itos aos Bispos, nt'llI
estes os pódern ,'isilar, pois o. pomilices sÓ c.l)nccllcm estil jnrisdicçãn aos lIispns para
com os regnlares. qne são cnras de almas para omeio, c com olll'i~açãfl dr. jusliça. II
não par,1 com aqllelles, qne só por caridade cscn:ilào o tal omeio 1'01' ialla dI' I:llra<.
e parochos por onkio- g sesó por administrarem os Sacral11l'ntos podcssrm ser \ hilildos pelos ditos Bi 'pus, podcl'ião tam brlll os Bi~pos ri·ilar os rt'iil;io:os" '1"1' .I·;i-I c
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niio pareccsso ao povo, que a Companuia, que costumava ens'inar politica,
a 11[10 salJia usar, ou fültava a ella,levaua tão sómente uo seu capricho, ou
ue outra paixão, que respirtls e soberania.
Logrou u industriosa reslJosta deste insigne yarão,uos dous fins os mais
cooveuieJltes ao seu illtento, o primeiro dirigido a congraç<I!'-se com o
capitão-mór em ordem a desemLara~ar os Padres para a sua viagem, como
succeJeu,mllOdandu logo ordem ao barco, para que purtisse com os Padres:
o segundo e de mais su periar esphera; /lO que parece encaminhou Deos para
lotalllleute de "anec:er o motim do povo, que posto estava muis soc:clYaJo.
nào deixava por isso de estai' ainda oc:culto no corações dos moradores,
nem Je 'orte eXlintlo,que /leio tellJesse, brotasse depois no maior axces o.
SUl;cedl,;u porélll, quI,; e tiludo continllllndo na mesolu pratica, com II
capitàl)-lUúr, C/ltrarúc) duas pes UIlS das principo6s da lerril, ronnaes
palavras do Puure Vieira, das de maior porle, e graduação, as quaes
ii pOllcas palavras metterào pratica sobre a nossa resposta árerca da liLJerdiide dos (udios,
ÂrgullJelltlll'ão rijamente contra elles; e o capitão-mór governador era
o que e tava mais duro, exugerallJo suas owldaeles, e barbarias. e
apruvando as CilllSIlS dos captivei ros; Il1ll s explicülldo-Ihes ell ponlo
jlor ponto os fundamentos uas no -us razões, a 11 verdauo, e jlJ liçll
das nossas resolw;ões, e como el'U impossivel leI' sall'(lçiio quem liztlsse.
ou selYuisse o coutl'llrio, e ele quaula utilidaue ainda temporal pouiiio ser,se se alJra~assem os meios da cOllvenjeucia que ellas apontaviio,
,,,I, collr\;ios plll' ;,dmillislrarl'm os ,acramelllos da cOllllllllnhão.
l:onlissão lias suas
il\rl'jas; e é c,~rlO que o IIÜO pud"lll razer COIllO sr. pódt: Icr lias d,'c1arações da COIIl!rrgação clu COllcilio Iril\c-1I1il1l1 suhl'l' () df'cll'lO do dilO cOllcilin, " sohre a COllsliLuiçiill
-Inscruplabili-de Crl't;Or, XV aplld Barh: iII coll. nll. illl'oucilio Iridl'nlilIOSI'S. 25,
cap. 11.-E IIno hü Olllra raziio, lIell' se )Jodl' dar SPII;io porqlll', pOSIO qlle i1dlllillislrl:1lI
os 'aCrall1tllloS, COll'U os adlllillislrno 'ó por Cilridad,'s,'m obriJ.(açÜo dl~ jusliça, lião se
COl1lpl'l'll"'lllelll Ol'baíxo do 1I11111C de CU"IS deqlll' falia o concilio, e rallão os pOlllilicr...
SÓlIlelllll poderia InHI'r t1tll ida de eSlal'l'l1I os IIIÍssiullilrios da Uompal1híil do ESI.ado
do ~Iaralliliiu iSCI!IOS da jurisdicçiio dos l;ispus, e das SllilS I'isilils se al~lIelll diss"sse, (jU~
"s dilos IIlhsiOllarios lliio ,ÓIIII'III • por carirladl!, IlIas larnlll'llI por olJrig:aç:io dl' jusliça
t'xerrililviiu Os oOici"S el.) parocÍlos: lua, '1ne lião 1"lIh;ioos dilos Illi:sioll.,rios lal ourig,I'~:iu d,' jllsli,:a se millliresla, sUl'pollciu prilll"lrilllll'lIle 'IIIC o ser cllra de almas, l'm
(JllilIlIO "11\'01,,' a li,[ nhrigil'ãu II.' jllsli~'a ~ CUlllril o illslillllll da Cllllllli,nhia, il1 {I"
partI'. 1"'1', 2, "I ,[ iii fj" pilrll', cap. 3, § ,l, e lia dedarüç:io do dIlO § Ú no Cilp. .! da
ÚO parle illl:llil'II,IIII:'I. ,'. P. al"1I111a nhflg.lI,:iiu. S"l1lpr' cxclue a dI' Cllril dl~ alll1a:.
"f\OIl ""11"11 pi'r11111c inrolll"lIil'lIs eSÍ.lilllillio alíqllanl racilem, el exi15l1am obligillio11<'111 (lI'"' lallH.'1I SII illlil!lartllll Cllra) 'Il\llIillire; si cansa SII(Jlril'fIS ali id 1ll0'I~rel. »
:~ lI"1' os lllis-illll:lI io~; da COlllpiluliia g"'dI'delll eSlc seu illSlilulO lias Illí"SÕ"s do MaraHil'luSl' 11I'rsuadp'L, p{)rlllll~ para s~rl"11I cUlas de almas, com ohrigaç:if) di' jllsliça, 011
SI' 1I1"s 11,11 ia de dar COII~rua, sllslf'ula~ilu, courorlllc 1l1.III()a II dir 'ilu c cOIl'~ilio Irid 11lillO 1I0S IIIg.1l't:s slIpraciladlls, ollllaviüu rl'celier algulll slipendio,lIl1 gozilrCIIl d illgulls
dir('ÍllJs p'"1l"ilía.'s. dUlldl' IC,-lIlli1S'1' al~'"l1a obrigaçilo. ~: cerlo que se lhes uão dá
':IIUgl'll., ~1"1"llla,;,il). pois SI' i1il() lia dI' "ssil;lI"r qUl'1IJ IIJ'a d:i, 011 de quem li recebl:.
J:: pUSllllJlI" p""\ "julIla das IIIÍSSÕ"S III): IImllcie "o 'sa \Ia 'e~tade dar 350,:'V cada anilO,
fI\: qll;lI' ... Ia;1 iilUilu"i anulIs Iliio pil~i1 II rh.'.lIl1l'l'iru da dil(' jUl1ta de Illi!'l!'lõc!"; e na Balda
/lI<llid,1 1.. Il.b. 111 d,lr \ os a l\I"gl:~ladl: :100 'P cad ai lIu, Ul:lJl ~e \ c, IlHe is lo lião é cou-
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fkarfio tüo cOllvencidos lodos da força da verdade, que confessArão, Dão
só. qlle tínhamos ruzão. senão que era bem, que lodos se cunformassem
COlll aquelle popel, e assim se execIltasse. O governauor da praça se persuauio tanto. que me pedill 100'11, qlHJ pois eu queria prégar o domingo
'Seolliute, fo se este o assumplo do sermão, promelll:Jouo, que se o povo
aceitasse. dle disporia. e ajudava o negocio de maneinl, que viesse a sortir
um f.(rande eU'eito. Despedimo-nos Com grandes rielllollstracI'ões dllllmizllde,
e exprimindo a suas o me.mocilpitiio-mór; Ah l'aJreAntonio Vieira (me
~lissc) quem e perava,que os prillcipios rlesta nossa praticíl uaviãe de ter' samelhalltes Ons? mas isto meSlllO mostra,que é cousa de Deos, e que elle
batlr i1jnrlar.
« Prégu.i na seguinte dOlllinga,que era II da tenlação, e tomando por
fundamento, o lioe olltllia libi ciabo, que era a terceira, Mostrei primei!'i1I1Il'nle 'om ii maior eflic<lcin, qUH pude, comi) UITIII allna vale mais, que
todo' os rpinos dI mUlldo. e depoj de bem IlSS nlndo este ponto, p<ls-ei a
Jes oOanar '0111 a IrHlior clllreza ao~ h Jln os do Maranhão, mo trll'ldo-Ihés
COIll a me IDiI, qlle lllUOS cstavúo geralmente em estaJo de condemna~ão.
pelos cllptiv iro Il1ju-tos Ull lndias; e qlle emquanto e:te habitual peccado
senào remedia se, louas as almlls dos PortuO'uezl~s Je te Estado ião e uavião
de ir paril () iofcl'I1o; prnpul lJoalnlente o remedio, que veio a ser em subslancia a" me ma reso\ur.~õ dlJ nos 11 re posta mais declaradas, e mais
pl~rsundi la , facilitanJo li execução, e encarecenJo a couveaieocia dellas;
~rlla 51l<lenlaçfio para dnte c dous
,~utr' Indl,,' líeis e infiei., alélll do'

mISSiona rio, • que actualmente estão ua mls Oei
que eslãu nlrc os Porlll;wcze~ no' miuislf~rios da
Compallllla,ocCllparlos ele prégar, cour.'s"ar, I'nsinar e t'lIl tt1do o mais, que conduz ao
heul espiriluid dos proximos : e uelll ossa ~Ia~csladl: mandn dar o lal dinlll'iro. nell,
nós O r 'Cl'IlPIlIOS. IlI'm podl'mus receber, CIIIlIO slipcnelio. pnga. 011 recompensa dos
lIUS"US lIlíllisl?rios. mas tão sómenl como e"lIIola que Vos,a IJage,lade libl-ral, c l{raIllilaulI'lIle I senido fazlJr-oo>, o axioma c: (j ullulllqllodc!uc rCI;ipilllr pcr ulollum
reei pil'lllis, li
Que uão r\lc('henlos cOllsa algllma nrm dos IncHos, ncm de ollll'a qllalqner pcssoa
qlle seja I'm rrCOlllpl'llSa de missas, 'olJlissõc:, dIJULrina". ('111')1"1'05 C IJlais olUdo,;. eUl
qlle l'slHmus occllpndos ellLr' os [lIclios, é lambelll mallirC~lO; caillda (l"C não eslil'essemo~ pI'rsuadidos. qllc dCl'CIIIOS d,\I' gralis, o qllP. glalis recelll'mo-, cOllfol'llle a !'l'gra
d.. 110"-'0 illSlillllO. a Inl'Sllla pullrclU mi eria dos Inclio,; 1I0S raria pcrsuauir, pois são
t50 p"hrr~, qlle 11:10 lêm mais riqul'las qllc a sua red.. cm l]ue dormem. e de 1,\ carecem
ainda 11111ilaS lIarõ~S, não lendo OUlra calHa mais, l]nc a I'l'opria lerra. o 'cu arco, e as
suas f11'dlas. unia pl:qllt'lIa e limilada roça dc qu' faz('1l1 aSila farillllH, e onde algnlls
mcnus prl'f(lIil;OSO' plal1l11o alf(lInlas fruclas; .(JS qllc lôm unI maclli\do e nma rOllce c
11111 vl'slido de algodão, ,no os mais ricos; j,i SI) lelll idgullla criação de galliuhas, paIOS,
ele, S,111 os IlIilis abastadu,;. Uc,la s1Ia polll'l'za nascI: " sua sUl1lrna mi-cria: não lia de
diz,'r ni1l1-(1ll'I1J qlll' [udio désse nlg 11111a cuusa, sI'ja qnalqllcl' que rÓI', e muilu menos a
Illissi(lll<:rio, [III'; não spja rara rccl:llcr (Hllra; ncm que façllo COII a algulna aillda qlle
IIIIIilO pl'qlll'na,qllC não seja por pa~aulrnlo ; para l'azerelll as casa' dos mbsionarios.a
ign-ja. para Ihc P"SC.1I'1'11l li qlle Itnu dl'r.ornu, para O remarclll de lima parle para oulra
I' para ludu O IIIi1is que 1I1\'s é IIcCf:ssario, ludu ha de ser por pagamcnto; e, e nlll dia
Ira/,em ao lui siollario'ulll pralo de farinlta. s' o missionario lhe não põe no pral\)
(;o"sa cquil'alanlP, IIno lurniio ll1ai~ a fazu sl'mellltllllC olferla,
iJulIllc tiC \ C (jUC ilÍuelO (JUC U~ 1J1is"iOUi:lriuti quiZetibCUl gozar de algulls direitos pa
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e uCllbei promellendn grnndes IJcllliles de De'

felitiJaJos.i1in:lil tcmpl)raes aos que por senriço do mesmo SenllOr, e por salvar fi alma lho aU'ificilssell1 estes interesses.
Nas córes que o uudictorio mudavn, bem "ia ell clêlramenle os nfJectos,qua
por meio destas palavras Deas ohrava uo coru\õcsde IlIl1itu ,os qllal;s logo
dalli sabiriio per.uêldidos ii se querer snl"ur,e é1pplicélr CIS meio., quo para
isslj fossem Ilecessarios a qualquer CIIStO. NiI mesma tarde, /lutes que II
llIemoria sopen.lesse, 011 nlguma COllferentia secrelll a confundisse. deu o
cupitào-IÍlór principio a uOIa junta na mesma millriz, em que nlrou o
syndicante, us prelados da- religiãe , a Cilmaril, o vinlll'io-aerill c lorl1l5 as
IJwis pessoas, assim cle guerra como da H.epu blicô, e grande multidüo de
povo,que sem ser chamado,enlrou,e se nuo pOllJO eslorvar que o tive em
presonles.
Pedirão-me quizcsse lornar a propôr, o quc do manhã di cril, e
eapprovadopor touos,nemúwclúcrepanle,se conveio nos mciosda execUI:iitl
em que houve grandes difficuldndes,e clarilmeule se viCl que müxia muilo o
delllonio, e niio queria, que aquelle ncaocio se lel'ilsse ilO Cêl\)O, e quaudo
já I.ouos l1esconfiavamos Je lho ver a conelu <io,cm 11m momenlo O resolveu
fJeos, concordando todos se \lomea seUl dllllS procuradores um por parte
dos Portugllezes, e outro por parte dos lndio , os quaes tomando-os lodos
a rol, e illformando-se de cada um em pilrticular, o do llortu"uez's allegasse pelo captiveiro, e o dos Indios pela liberdaue, e que destas inl'ormaroc.hial!~,

scilket dizimo<, primicias, oJTcrln~, e flln raes, elc., nilo se Ihr.s seria possil'c\
pela pohreza. rr.pll~nancia e cllnlradil;ilo que achari;io nos mesmos Indio~, 1\' l'i'liI r1islu
llinl:lIcm dir;, serem os mi sionarios paruchos, 011 cllras de almas com llbril:aylo al~t1
lIIa dejllslit;il, mas {llIe silo verdadciramente missiona rios aposlolicos, qlle sÓ lrabalhao
pelo hem das almas, e para maior honra e l;loria dl~ Christo Nosso 'cnIJOr, dr. lplem
IInicilmenlr. l:sper;io a paga {' pl'l!mio de sells trabalhos.
Nem podem aqni dizer itlglltlS o que diz Solorz. Iib. 3, cap. 1.6, n. 2ú 110. missionarios das doutrinas da nOl'a IJcspanha e reino do P,'riÍ, que nós impedimos ii outros
o serem parochos neslas ald<las dlls Indios com deprecaçües dianle de Vossa M,I~r>tadr..
e que como os laes parur,hus por obrigoçiio de jllsliça havi;io de {'xpn;itar os ollici.,s de
curas de almas; viemos nós a ficar com r.sla obrigação <Iqlla ralio natnrali. dietal, nt
t1nllsquisqlle salntt dalllnull1 quocl S1l<\ causa fnil illat1lm II Não se pótlc isto dizer, porque quando os primeiros Padres da Companhia "irão a eslc ESlado I'elil:io~o. nem, rClllar ll'a"tal'a {la I'educção dos G.!nlios, e for;io elles os primeiros que começáruo a redn7.i-los a nossa sanla fé, e adminislrar-l1lPs os SaCl'amealos, depois sendo lançmlo fóra
elest'! Estado o I'adre Antonio Vieira, com os mais relig:osos da Companhia,pelos PorInl\UeZes, por não podl'rem sol1'rel' que os Padres defpnd ssem a liberdade dos pl'lbres,
e misrraveis In(lios; nem as leis, e ol'dr.ns, qne a requerimentos seus Sl~ pass,\rão em
dcfeza da mesma Iibel'l1:lde dos Indios os tornadio segunda vpz a alcançar fúra da Capitania do ~laranhão, por cuja causa os lllandou castigar o serenissimo rei D. l'I'dl'o dr.
gloriosa memoria pai de Vossa Mageslade. mandando l'cslilllir os Padres a este Eslado
n3 nll'smo fÓl'lua que anles nelle "ivião, como consla do re~imellto imprpsso, onde no
principio delle diz: e passando a lal excesso a 01lsadia e ambiçiio dos 11lorador~s do dilo
Estado, que com injuslOs prclextos lançarilo delle os Padres da Companhia de JesnS,
mis~i()nal'ios do dito Estado. pr.lo que, e por outros rr:speilos os mandei casti"al', como
(I sua cnlpa o merecia: ordenando jnntamente (lue os ditos l'adre~8 lOl'Ila~Sl'nl para o
dilO Estado 11,\ maneira cm que nellc residião.
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e,:iies e allegaç:ües,fossem juizes o omcilles da Cllmarll com assi lencia do
sYlldicant>, som o qual se nüo scnlenciass ll1 o prQce 50 , e que as sentell~'lt· se c1éssem 10°0 ii e:xecu'jão, sendo declarados tines todos DS lndio;;,
cujo captirciro não constas e,
~a mesma junta se elegnnio os daus procnradore • que forão pessoas
conheciuas por de maior desinleresse. cOllscicncia e verdllde, e particularmnnte o procLlrLluor dos Indios. que era homem que mais iJutoridade liu!la
com elle' ,e mui' con !lecímrnto ue todas ilS suas nnrôes,lldc todas as Clltradil.
que /la ,ertào se I1zerão, por ser uo primeiros con·quisladores deste ESladu.
(I um dos l1lilis praticas na língna delle, e i1 quem os Indios em todus ()
'eu~ trabalhos. e desoo..to recorrião, cumo a pai. porque como tal lhes
<lcodia. as im foi esta eleição muilo bem recebiua de lodos. Ajustllc]a /I sim
/I rórma do juizo. e execuçiio, fez-se logo um lermo, em que a signuu O
cllpitiio-lIlór governadur, "joana-geral syndicanle, ouvidor, provedor da
fijzc/lda, camêlra, e capilües. prelados das religiãe , e todas as pessoas
princ'ipaes que se IIchlírão presentes, dando-se li todos mil parabens. e
OUVilldll- a muitos elllre oulras pAlavras de lTrallLle sllti, fação e conlentllIneulo: Bemtlito seja Deo , que nos lroux.e á terra, quem nos alumiasse. e
plJ'l,es e em caminho do siJh'lI~ão. Outras cou as so ouvinio a este modo,de
f.(rilnd,~ hOllra <111 Companhia, e lanla confusãu no sa, que era necessnrig
haixilrll10s os olho o que alli eslavamos e irmos á mãl) IIOS que {\ dizitio :
,Jlorque t:uüo otfendessem outro rclioio os, CJue c tavtio presentes, os quaes
y rdildeiramenle se houverüo nesle caso com orande edjllcação, porqu~
r. c 'livcriio l50 fór~ os I'alirrs dI' impedirem. e p.sliio ainda lir qn'~ se ponhão paroi:hos Ilas ahlcils dos IlldillS, qn I'nlr 'galldo-s~-Ihc lodas as missô('s cll'sle Estallo. COIlHI
c()n~la <.lo capilnlo do alvara do 1° de I\hril de 1680, ondll di?. qne por ser cunl'CnilllJle
qlll~ 11 millisl,'rio da conversiiu s faça por nma só rel:giiio, pelos graves Í111:ollvp.nip.nles
qll'~ 1"111 IlHlstrado a cXJll'ril'ncia, hilver-se de filzer por diver~as. hei por bem qne o~
dilC)~ rl'li~inslls dil C',mpillll,ill fJlll~ ora
liio no dilO Estado I' a(liallle rorl'rn, I'IlHlllalllo
"II lliillOl'lh'lIar o colllrariu pos'fio irsóloClllc ao serlão a IraClar d,) reonzir:, fé dl'scl'r
(~dOIlICslicilr o dilo (,cnlio, pl'lo lIluilo conhecimrlllo I' cxcrdo qnp. desla malt'ria lcm.
111'11) 1:1'1:<.1 iII, t: cOllfiança. qlle os dilos GClltios Miles fazem; lendo já l'I'dl17,i<lo llluitas
1l11l;ÔI'S ,I al<lcils e flllldado 11I'IIas casas com igrejas por lliio aclwrPIll haslaolPs em 11111I1l'l'U para tral;tar III tia Cl)IIVl~rSiio de olltl'as iII II II 1l11'ra \'ris nações pedirão a ros~a 1a;:I'sl"dt: CHllI'o' lllissiullal'ius 110 Cahu do Norlr. P,'ni, GlIrllpalllha, (' CnrlliJill, Jamoll.la'cs. J:iC) '''1:1'11, como COllsla da ca,'liI de \'0 ',a ~llIgrslaelll d,~ 19 de ~1~1'/:0 dl~ 1693,
olld' di7,: wnsidl'rlllldo ell qllc os I'adrrs ela Compallhia niio pllllc'lll sali~faZI'r ii toei as
as IIlbsij"s d Ijll" ,ão ellc'IITI'~llIio:. assim pelo qlll~ clles IlH~ rcpreSl'lllf'l'ão. '01110 por
JIIC pl'lliro'UI "sPI'l:illiIllCllIl' (/lle os 1I01l\'csse de allirial' elc.; e poslo qlll~ dl'pois 101'"'"Hlll II 1011';:111' illgllll\aS aleleas das COIl1 qlle linhiio ficado, n1o~lral'iii) arrl'prlldiml'lllo.
e as IH·dil'ão. l' 10J'llaJ'àu pari! ellas, eomu eonsla dn carta de rossa ~la~I'sliltll' di! ;) de
l<\:l'el'eiro tle 1.iOI. o IiZI!I'iill pelo dcsagrnclc) qlH) Vossa ~hlgt':lade o:slo moslrOIl. mas
(1lIalHlo em algllm lempo sl'ja elo real a;:r1ldo rI,~ Vos'a ~la"e,ladc qllc ns larguem c ':"ll'l'~IIelll ii Olltros lllissiOllal'ios ou pal'odlOs o [nriio U' IIlllilo hoa rOllwde. r com malllr
~tlslO s' occllparão em forlllar oOl'as allli:IIS. e descerrlll OUlros lJarharos dos malO > 00
(lU 1'~lilr '111 dClidus na qnc jil tCIII I'cdllzielo.
"c1o.rlll" C0ll10 de li 1I111JIl1a sOrle se pussa dizer, qlle os mis,ionario.; da C~l1lp,anhia
(lp';l~ I~, lado sl'jllo pilro ,ltf)~ por Onil'ill, llll qlle Irnltão al::ruma ohd::raçfill clr JlIsl~l:a .de
~dlllllll.,lrar os ',ICl"aml'lllo..; 110' IlIdius, ficn lIIi1uife:lu .erCIII i'jI'nlOS, CulllU 1'I'\lglosOM

receiando-se, quizcssem sustcnl,ar algumas opiniões di (fercnles, que sobre
esta materill havião tido, todos se conformárão comoosco, sem haver palavra
de conlradicçào, nem de uiscordia.
(.( Ao governador,e syndicnllte se deve cm grande parle e bom succes, fi
deste necrocio; porque verdadei ramente se 11011 verão nelle com O'ranueprudencia, e zelo do serviço de Deos, e de Sua Magestad . Acabada il junta
pedirnns aos procur<ldore~, e 1105 jlliZf!S, que dos Inc1ios que se houve sem
de julgar. fo:;sem os nossos os primoiro·. Vai-se e~ecllt1lndlJ o exame das
liberuades na cOllfof'lIidude, que se :) s.. ntou, e são já muitos o' lndios,
que estão declarildos livre, e não só [ntlio', sen.io na~:ões inteiri1s sem
haver quem o contradiga. nem se queixc, que ~ COWil, qlle faz é1'lmiTIlÇiio: e só quem sabe quanlo tlepenue o remedio c nj\llla de le- homl~l1S
do serviço do Indio5, flue tinltã pur escl'avos e quem vio fluão rc olvido',
c obstinarIos estnvão 11 defender seus cllrtiveiros com I) :angllp., COlO i\. vida
c com as me mas almas, poderá er,tender qUitntn foi a nfficar;ia da Divina
Graça,que contra a opinião de lodos,e da , ua propria os reduzia e rendeu.
signal sem duvida, de que tem Deos e lre ellos muiLos e,;colhidtls. »
Este o porLentoso successa UI) 2 de Março.primeira dominga da quarr.sma deste IInno. principiando e acabando cm um dia, pelo qual só, quandn
nflo houveriio outro. se podera dar por bem empregaua toda e 'la missiio
e trabalhos della. pois uno um alm(1, nu llLUil familia, 00 uma cidilr]C, se
não um Estildn intcir • em que todos como habiLuillmenle se ião,ui 'pondO'
para o inferno, se pozcriio naquelle dia em estado de sal vaçiiu, fil:antio
de lorla a jurisdicção cios Bispo~, e que npm pl'lo conr:i1io Irillpn1iuo. npm pl'la con,uIuição de GI·pgorio XV, ou por oulros fJuacslflll~r d,'r.rPlos os pO'IPrIl O~ Bisl'o~ ,j,ililr:
tl ainda que os I1ispos pos,,'io I'isilar os rl'~lIlarps, qllP vivPIll fóra elos c;ouvCUIOS 101'
occasi;io de ensinar a doull'iua christ;i, isto se Ilfin pULl'nt!lll:OUl os rcligio, os da COl11paIlhia. 1'01110 SI' pocle Vel' el11 l3arl>. iu ColI. D. D. in cllllcilio 11'I(II'u I. SI'S. 6", cap. H" <!tI
reformatioul'. Onlle diz: (I Episwp"s polesl ,isitar , 1'1 corril;l're r(,::;\llares dl'::;l'nLI~s
l'xtra claustra oc/;a,iO/H: dllCt'ndi dOClrinalll chrisliau1nl. I\ldnu. rli 'Ln IiI. 6, n. 4 uhi
ait sic, decbum fllisse in \lali-ul'n II,' anuo 1626: <Jllllrl IIOU ha!>pre loculll ln palrill lls
sor:il'lalis JpSlI, qui munPl'i docelldi doctrinam citrislianam rUII;':I'ulur, <lein lam"1I
ha!>eaut IlIis iII loeis snperiores, qui CI/ram ip,orulJ1 gl'rallt, I't al'ud (1Ims se I'l'eipiaul
juxla n'p;ulre iUSlitullI1J1 vivenLes, lenuit Aluam.' u!>i slIpra n. 5 aSSl'rl'l1S ita dcci~ul11
iu Ilna lil1lt'n. 1.0 Juuii 1591. "
Não sónH'nle ... tão isenLos os mis, lonarios ria Crmlpanhia rio \Iaranhãn,das ,'isitas dos
J1ispos, mils lamlll'1J1 as slIas igl'l·jas. que Ilm nas ,ddeas; porq lIe só C/lião a, porl('ri:lo
\'isilar por serp.11I i;r/'l'jas dos In!llo' I' SI' ·nlares. nll por s,'rem I'arochias. IIU "01' IH'II,.s
~e eXl'rdlar os ollirios dI' cllras dI' almas. ql/c são os uuiw.; Iilnlos. que lêm o, Bispo'
para poderem vjsilar as igrf'jas; e aiuda qne concilio Iridl'UliulI IFI spS, 7", cap. 8",
d~ rdormalíoup diga: lC Lorl)rulTI ordinariis tll:clpsias, qIIilSCIII1Hll/f~ qlllllunrlo IiIlt'L
eX"lllptas autoritaLc aposlolica sinJ{ulis anuis visital'c l[,uI'aIlLu/'. I' L,;. " E'II' dl~J:I'I'IO
falia sómpntl' das ig-rf'jas seculal'p.s, e não das igrejas dos rcgulal'l s. COtlln tl'111 expr,'ssaI1Il~nlf:, lIorll'i;.:. :1'iI. 1·, q. :16. arl. ao, lIosa dlJ IIf'sill. Episcop. cap, 4". 11. 'Ui't: III omn('s communilo:r; e o traz decidido Bilrhllsa iII cull. D. D. in couci!. Il'idl'lIl. s"s. ?5.
cap. H,. n. 8. g pilra que melhor se p.nlelHJa uão serem as if(;'('ja' 'III': lêl1l IIS missinIlnl'ins nas aldêas. igrl'jas seClllal'l'~ se deve saher qllp os religoso5 da Cnmpauhi'l LPudo
noticia (Ias innul11eraveis nações ele Gentios que hilvião nesLe Estalln nluvidos" , 7.1'111 1\;1
sa1 vaç ã o destas almas pedirão liccnça au S l'enissilllO I i n, .1 oiiI) IV, al'õ d" Vo Sll ~liI-
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com animo prcpltrado de restituir, e põr em libcrdlldt} a quantos, QS que
tinhão por escravos. hnviiio feito O exame, fossem julgados por fivres, e
satisfazer ,em tudoo mllis as obrigllções da consciencia. Mllitas consiuerações
se fizarão sobre e te tão pouco esperado caso, mas o que a mim mais me
consola, e anima,nlio o deixarei de Jizcr a Vos a Reverencia. Umas das
cousas, que parecerão em Portugal, podia ajudar muito a entrada da Com·
panhia neslílS terraS,cra o respeito da mercê, que el-rei me fazia e a autoridade dlls suas cartns, e a recommcnuaçiio, que nellas faz a touos seus
ministros. e povos ácerca de mim, e da missãu, os efJeitos de todns estas
cartas, c recommendações foi, querem nos lançar fóra, e a mim particularmellte pelos respeitos aeiroa referido;;; lião havendo cm todos lIqucl\es
primeiros uias,quem ue tudo isto file se mais caso, que se tal cOU a não
houvera,
E quanllo lodos estes respeitos não tinhão valia, c os Ilnimos dos
homens e tavão tno alheios de nó , e tão odiada eO/11 011 5 nussa villdn,
uma VCI, qllO subi ao pulpito, e préo-uei o EI'allO'elllo de Christo, foi tanta
a sua effitacia e autoridaoc, e t:ll ore peilo que.nós concebiamos com ella.
que mudados em um momento os juizos, e vontades de tnnlos homens e
lüo interessndo',anoitecemos amado, rc peil:ldos, louvado e seguidos dos
mesmos, que na manhã do mesmo dia nos ahorreciiio, nos murmuraviio,
uos per eguiiio,e tanto a seu pezar nos lÍnhão entre si: Oh fllrta rlilS forças
fIe Deos! Oh porlentosa Providencia do AIlissimo! Quam incomprelwnsibilia Slmt judie'ia Dei!
~~s(arle para passai'em <I ellc, o qual não sólllPnte lhe conel'Mn esta licr'nça lib"ral1U.'nle. mas lhes <lJ:(I'<ld,'ren (I qnt'ro'l'pm-se Cllljlrt'g<lr cm Ião SillllO eXPI'f'icio. c liio pl'Opl'io institulo; c jurllanll':lle lhes concpdpu faculdade para fundal'~m colle:.:ios nas l'Idadl's,e I'esidendas entre os lllllius. Vindos,qup fOl'ão a ste E·tado,prOCl1I'ál'ãO I' 'duzil' ;IO~
lnllills qnc viviilo por estcs ma,os a po\'oaçõcs, o fJnc ronseítlliriio em Illuitas I'"rll's
padrccndo insanos trahalhos. (~lIe.las rcdllcçõp, traualhão ainda hojc,de sorte qllc 1)1)
estado presente lião ha missOllario qlle nflo sl'ja cntre inlieis. porqllc todos os ilnnos
estão tirando dos matos, c baixando do mab inlerillr dos sert<i(~s,no\'os locl'o" CUlll CJ~
qnaps angmrnlilo as aldeas já rUl1datla~, c I'ão fnud'ludu oUlras tI,~ 1101'''; mas como
lodo eslc lI'abalho S'ria illlllil c sem fl'lll:IO algllm S' os ml'slllos missil1uario:i, que ús
lirão dos mesmos matos e brenhas,nno itssistisscm com cllcs doutriuando-os, \! cnsillalldo-lhes os mysterios da uossa santa fé, c ullns lOSlulll~S. c jnnlamcule haptisand,,·o-.
e administrando-1111's os mais Sarramentos, procurar:lo e procnrãl) fazer casas "UIII ,nas
igrcjas em que residir, P em que sc possilr> ajulllar os Indios, ii ()lIl'ir a doutrilla chi i'lã,
c as:.islir aos ollicios Diviuos, e /li qUI~ elles mesmos pOSo ii'l vil'l'r rdi~iosall1 >UII', 'COIII
c1ausllra, e posslIrI Sl'r I'bitados de scus. 1111~'riores, COIIIO sãO lodos o~ a1l1l0S com aqul:'II"
rigur que se manda nils no~ ii regr•• ; e COlHI) estas igrejas sejão i:;l'c'jas das rcsidcnci'l·
tios missionarios >feiws mais á sua ClIsta, do que ii custa dOi [ndios li UI' n50 11'.111:0lhfio n"m fazem cOllsa algul1la sem pagalllenlo, como já fie'l clil(l. são \crda(kil"'lIl~lIh:
igl'l'jas da Conlp~uhia iscnlas da illl'isdicç5o dus Bispos j>l'las bulias ele Paulll ln, (;1'1'gorio XI J I, c ele ontros sUll1mOs p'o1llilices.
1'\50 podem tambl'lll 'cr "isili,da por scn'l1l parllchias, pois o uãu iio. porq111' 1',)1110
diz 13arh. de 01T. N.pot. par. !'ilrl. !". cap. 20, II. 35. "Eo ip~o, qlllld lllrt ('rch- i'l ,.,t
parochiali' C:OIIS~qUP.lltH est hCllcfl'iis cUrill11Ill)l, I; lIào SI' pódc t1ib'l'. <i III: as il'... ·jas
elos Illis~iollarios scj50 on ten!Jão ueneficio al;;I:I11, llem <iU(! drllas 1'l'1"'h~oal"lI~lI ~11111
lurneulo temporal lleUI que o po"~fio recebl'r. I'ara s'~l'em parocliias d,'\ itio M'f dUl.. U.lS

·\:l

Pura Cjuo enlendam sos hOlnet19, que os movimento da alma, e jrnperü~
llo- cora(;ões sào ele jurisdicr,iio mais alta, que a dos reis da terrll,e que
fiô,ra entrarmos segilros CI1 Ioda a (I<lrte, e ClInr.iliilflllOS () respeito l' bene,olliencia com qllaesqller p 's OllS por inimigas, c alheills da rllúio,que ~cjiio,
l.:io Iw melhor carln do re °ommendaçiill,qup. o EVllflgelho de Jesll Chrislo
l:régado, e muito tnrlhor imitado, 'psta C(lIIGallr,(l dizia S. Püldo. 1ltmquid
rlyillltlS, siwt guic/allt cOlllwdaús Epútolis? 8 n mesmo devem ler os
IplO no offkill StJ sn\vilr as all11as, e luvar o nome de Christo IIS gl'ntes.
il1ilao ao mesmo tlpostolo. E sem c1ul"ida se senle Ocos do pouco, que
d,> le fiamos, e qlle tllma como om l'ilSO do bUlIrll o milito quo fazemos de
idgnns meios hUI11llnos, romo Sé forào tlNgrtlvos da ua providencia e bondil<le,il qU1I1 permille mil i til veze:; oqlle O" su 'ces o oiio re~pondàoá . o perllnl;a5. pura que acubcmus de clltenJeioem quem a o havemus pôr nosta
vida.
Ató nqui a doce penna do Padre Yieira, c1eixllnr1o-nos muito slltisfeilos
rorn LI SIl;1 leitura, o aquelles povos muito m,tis rorn ti prutll'TJte e suavo
('olldul"la de seu remonlado disr.urso; perllliltindo Doas tnntos trabalhos
LI tormtlllla, pelos de, cnnç'os du hOnlln~il; (J querelldo servir-o fl deote seu
;lPflStolito ministro como de inslrum('nto propo ciPlluc!o pnra sllcegBr O
I' imlliro mOlilll, e mfl~ão pllpular rio lanll1h;in, COm tallla ~Iorlll sua,
prúveitll das 3)OlilS e bpm unil'ersllJ d'l:> Iristl's llldios. Mos parn qur. o so,I~go, e 1'37. pllbliea se porlesse perpetuar á .ombrn da já premeditada
IlllJ\'cnienti:l, (J que esta se devesso por ellláu á Compalluia. tomou o
~lIfiicirolPIlI; OIE', 11(' sorlr, qllr com o scu dOIP or po,l rsse SIlSIPlllar 1111I saccnlolc êOOl
llliuislrO,CIlllJlIlPIII O IUI'SfllU narh.cil. noli,d"lidO her r.n'utlas parochias por Voss,.
; "~I'slucle. ,;01110 ;:r;;" Ulf'MI (' du 01 d('1II dI' Clm:lo. °om feriO c1islriclu c lp'Tilodo,
.' III ilS qll;II°S Cf)llliÍCÜt'S, r HlIlras mais. que ul'lla' S': nóio achao, /Ião siill. nC'1l1 ~e
''''''Ionl eh,lllli,r il-:rt'.ias pilr"c1Jiai's. Cllllll1 ICIII I\arho"" allp~atlo Anulo Lib. 3°, Lil. 29,
" ',"I1°lJ" 11IIIitn,: ' 'osla,; i:.:r"jas ,;;0 lão pnhrrs, 1 0011I .iiI fica dilO, n III alé a~ora fui
1lf"1l!lIl1llil 11<011:" crl'ada põll"ll~liiil 1H'1l1 ~c 1111' (\1"1l'rlllinou lerriLurill, ou lilui ('5 C(\I°los:
'1"1' >0 pr,r se adllliuisll ar"m n"sla, iJ.(1 rjas us ~.acralllcnIO~. pllr lI'rrll1 pia du lliljllislIIO,
"~e ('nlE'IT,"f'1l1 llel\;ls os d('fIlIlIO'. Ilã" SI> pr""1 scr~i11 igl"('jas paro~hiues, <'011I0 mos-I °a II l11'OSlI1I) Barh. ill!l"~atlu IlllS liSo 28. ~9 " 3lio
F llalllll'lllE' não pode I} Ilispv Ibilar as slIa,; ir:;rrjas flor ncllas trrrlll os Illi,;sional'ios
/I 1';(I'rddll de CUI a d.. alma"
porll'lI' j:í sc ICIII lIIuslradu. Ilu" JI:lo lelll ',;te cxcr<:irill
por llC'~('hsida(k, n ln rumo uO·I;iU.COllfu'll1c Si! ('I'IPnrie "III dirrilll, nPIll rOIll pOller
IJ!t!inario que lClllt:ill 1'111 ratão do lal omeio, M'Jlilo Coll1tl IlIi,,-jonarios, a qlle '6 moI (", a raritlillle. " LI a!:iar di! o_aIlOa(:Jll d:" allll<ls ,cm 01)1 igaç;;o alglllllil d,' .i",liça, e qlle
,,) ;llllllilli'lr~o os i\"rallll'nltlS pcla Ikença qUI! p"ra isso CIIl. l' Il\l' é cOllcrdid,1 peloi
""I' pri' l!t';:i:rs. Do lide d,' ludo o qlle lica repl" cnlado, se I'ê SE'rrlll a~ mi SÕI'S do
o'lar, n!láu Il1llito dilol'r,as d,,, IllÍôSÕI' , on d/llllri,,"s d•• s Illdias de Ca"l'lIa, e que se
lla·, d"'e applil;<lr ii cslas du 0\ aranhão lurio o 'III dizl'nlOs 1\. 1\0 daqlll'l\as, qlle sc
'II~ ,apit'llli-o,illllls ,(011101"1'5 d" ullil'/'r:ida<!c de Cuilllbra lil'l'~Sr.1I1 cahal 1I0licia da diI(or,itl«etl' qUI! I'aj d! 1111101' ;\ olllras,lIiio approl'arião a n'JlI"('sl'lIl;lÇão lJllr. fez o
i;I'/I') Il. 1::lrlllOlflm"1I tln Pilar a \'o:sa ~!agl'sla<ll' paru vbilar f'slas nlissõl's. As iJ.(I"I'.ia~
11.1." r,,,li;,~ de Cao,lplla ';'111 IWIIl'ficiIlS d,! IIlllitas rendas, l' são caIlOllio-ar.lf'1I11' er 'ada:s
1"" I l(hidS, (om clljo provim 'nl\) :'C gllanl., a ron l.I tio fonei/io Irideolllillo desd.' 0«11110
ciI' j60il, COf.l hC pódc ver (:111 Sululz. lil. 2", lilJ. a, cap. i5, n, 14, pl~las qual' onlziics
I,>~ ~io,,;CLl,'lr,(), 'jU óI~~j>t Ul a~ la~~ iló.. pj'l~, e s~o 1'1 oriúos ue!Jas são \'crd,aúciraweull3
,,"Iro
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SUIl I l:l3PsUHJ c o que <l"j~a 110~
referido. propondu-Ihe li necessidade daq ucllP<; moritrlore<;. II fi U1l Sllil'
relll piedade podia acudir com o mesmo, qlle lhes pel'millía o dil'rito no
resgate dos Inl1ios, e descillwnlos de outros, confOl'lllll o que .iA tinha
expedido na ante('euellte respo, ta, e foi ella lào hem <lceit;l, l:omo'dll mno
sel""ra qlle fi mand;lIa, qlle o jll'UdClllissilllO 11IO!larl:!w, l'onfllrmando-c;t:l
in eirampnt com (' la, (' re\'lIg1~tHln 11 S;la prill1l'il'll rpsollll~iio de 1652,
que tinha sido o flltlUitm nlo da rl'feriJa allerar:;io do povo, mandou expedir il lei de 17 de Oulnbrll de 1653. em que permille os l:itos cap!i veirn'
nos casos tão sómellle oxpfl',:;saclos l'm direilo, e prillleiro cXéllninüJos com
a mais judiciosiI ('ircunspecç:i • c como c tas leis de eapliveir s, l} sobre
a ju. ti~u. ou injustiça tlelles s tritctit de ordinélrio nesle Estéldll,scm distiocção de cel'la ab inCel'lis. vi,tC' termos á mão a cópia de algillOils dellas.
queremos dar uma su('cinta noticia aos leilt res pélrft saberem em substancia, O que tem sahido sobre c til tão debutida maleria.

Padre Vieirn a penl1l'l, e representou a

NOTICIA S mIAlUA DAS LEI'; I\EAES sonl\E O C,\PTlVEmO DOS l.-DIOS DO
ESTADO no MARA:"IL o E PAttA'.

Cheill esl50 115 hislori<J~, que se não pOllem l~r sem Ilorror da pi dade cbrislã. logo no primeiro principio dos drscoilrimf'nllls das t fIleriCIIS. As me. mas injusliçlls, que xperimenlárào 1l1lS llldias Occidt'otues do Castelhanos, forào depois praticadas pelos l'orl1l3uezes 110
pnrõchos, c rOl todo o ri~or c,mns clc almas tom ohri~n Jio dl~ jll~liçq ele ~dll1ini~
Irarem os S;U:I'i11l1rnIOs, l~ pX\'l'C'itilrrm os mais minislCI'io,s UI' paro,:lJros, ClItnll diL
MOlltrll. llO 'clIllillcr, IIh. 1, rril'l. 1..~. 111. c Aven, Iral:l. 17, I'ap. 3, 11.18. I: tud,)
i. to é muiln cunlrilrinnns lI1i stks, e i~r~jas do' mis iUllilrios do E'tadu do )lillilUh4v,
COmo 'e lê elo que ficiI dilo.
MilS ainda quI' ronlra t<>da a razão, e evidrncia qlleira a""lrm ammlar I]u" a~ i;:rcj,IS rio missionarios são I';'rdadl'iras ral'Ochias, (' que rlle' ,:io It'reladciro~, C r'VoIJr;ISlIS
curas de ~llIlas, lll'm por isso dcixão d.) Sl~r i~~nlos c1~ jllri-;dirç50 c1()~ I3ispo '. I' d",
SlIas visitas por SNrm II('Sla ralsa sllrposição as lal!< i!o\'Il'jas ela unlplIl de Cllrblo pleno
jllre, como sr prova tio liv. 12 c1(1s dcfiniçül's ela dilil ordrlll; onde sc diz: 1\5 ilha'
e cOllquislas,lIltramarillas rl'l'lCIIC;el11 P. PSla nossa ()r(h~lrl pleno jurp. na jl1ri~(ilcção ~spi
ritnal, E como esla~ igr"jas são rUlldaclas ('111 lPITas qll\: :iil) pll'no jllre da nrril'lll segnrm a nalllr('7.a das mai< i?Tl'jas da n1l' ma ord,'m como se dt'linl' 110 titulo 9, S;i 6 11(1
mesmo Iiv, onde SI' di7.. definimos qu' lias lei ras ((ue são Jlll'no jllre da ordelll 1150
possa nillgnpm edificar i~r -jas. capl'lIas, nem rrmiclas sl'm liC Pl1ça dv IlIcslre. e a, '111"
se edilicalelll I'om ella Iicar50 se:;uindo a Ilatlllaa (Ias illrcjas da orelpl11, e como ilS
igrejas da ordrm goziiu dI' toda a iSl'n~iio. iWIIl porirlll s,'r I isiladas dos Bispos, COlllo
tel1l Per 'ira de l11alll1 regia car. 15, n. 6. « LOIl}:issilllo "liam llsn I'ollorala repl'rilllltl1l', I1t omnimoda rxrmplinnc frllalllllr talll I'l'SJlI'Clll ('cclc'si~l'l1m, llllalll ((1I011, cap,'llas. sacraria, b~ptisl1lillis ronl('s. oli~ SllllCta, crnliu'ria. fal:riras. ,'onfrarias, 'I hospitalia. el ornamrnla, CJlléD cultll DiI'illl1nl, rt tl~llIporalcm l'l'spicill111. Htl'c onll1l1\
Ma/ti511'i rrr se vel pu I'isilalorrs IJllire so"'nt, et possullt I'irlllll' hl1llarl1l11. II I': alli
mesmo trar. I1ma provisão de U. Fl'l'Ilnlldo \rcpbi'po de I.b hoa qlle diz: rm nrnlJl1ma
maneira rntrndiio nas prs,oas dos dilOS prior!'s. belH'liciados, curas ele babito. 0"11\
nas il{l'rjas ela onlt'Jn, em cOllsa alf(lIllla QIIP. ejil por nt'nhlllllil \ia. as im de ornalllentos, t:~mo de rClabulos, livros, ol,'os, pias ele lJ:lpti-ar. c fina/lll 'nte com 11 'lIhulll,1
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Brasil. vendo-sc obrigndos O" reis de Porlugal a atalhar com repetidas leis o injuslo procedimento de seus vasslJllos, com ordens Ilas~
cidas tàtlas da illnéltn piedade dos rnonarchas Purluguezes; assim
como já o linuão feito com seu costu11l;ldo, e catl.wlico zelo os do
Castella.
Mas porque virán, que nenhumas leis erão bastantes par:l obviar
ao tia alllbiç~o daquellcs obstinados moradores uma vez, que se lbes permillisscm casos, em qlJe se p'lLlesscm fazer justa e licitame.:te alguns cap1ivciro , conforme a direito, de que alies ordinariamente abusavào, fiados
uas lei-, qne se passárão por este respe:to para o Est do do Bra.il nos
annos ue 1570, 1.587, e 1595; com conselbo dos maiores ministros !lO
tomou a ultima resoluçiio de probibir totalmente os captiveiros no Brasil,
"inua nos casos permitliJos, que além de ser lei peo31, sempre em consciencia os obri(Tu a segui-Ia, Pilra esle fim se publicou a de J 609, c se
fechou com elIa " parla ;í insaciav I cobi~a dos habitantes do Bra iI, ao
mesmo tempo, que se abriu á hberuade, sem dispu a de seus nacionaes
sen bares das terras, qlle Deos, como ao mais homens lhes repartira.
No descobrimento do MarAnhão correu com a mesma li berdade uos
primeiros poroadores a injnstiça conlra a liberuade dos mesmos lodios,
cocoo já dissemos; mas ainda assim entre li desgnl~ada pensão do
seu imforlunío, ti\'eriio a conso]nçfio de ter nos P"dl'és, que forão
ao descobrimento p.,is e paslores, que se não cm tudo, ao menos
em parle os defendião, muito ii sua cusla, das farpantes unhas de
consa qlle toqlle as ditils if:l'rjas qlle a ordem, 011 hcnpnciildos della hiljão de ra1.CI' ;
dal'amrme sc ,C~lIe sel'cm lalllhem I'stas igl'l'jas dos missiona rios i~l:nlas da jlll'Í.;dicção
t: visita dos J3j,p"S, e t'm razão das laes i[)l'l'jas hentas serem lülllhcm os nli, ~ionarios
isentos das I'isitas dos lli'pos.
Nt:11'I ,e pódc OppÓI' dizendo qlle no dito livro, parI. 1", lit. 32 se milnr!i1 nom('ar
pela mrza das Ol'(it'lIs Frpirrs,Vigarios 011 bcndici;lllo, pal'i1 'iSilai'('m qs Sacl'amelltos
':IC" e qlle depuis no Si II do me,mo lit. c1ispiil' pUI' qllem l1ülI de ,('I' ,i itados os com~
lI1pnelaelurr's .•~ cal'i1I1I'il'(ls CJlle i'('Si.lf:lll t~nl Arl'ica, Brasil (' {oel:a, I:. cumo Iladil SI' c1('c1i1l'a sobre il "isila das ir:rrjas e 'aCl'ilnll'lItos nos dilos IlIl-(al'e5, il '1l1al SI' lIãu póde
'1I1('n(\('1' qllc se IliIja dc I'n1.I'1' pI'blS pI sSl)as ;tlli 1I0m('ndns qnr siio os vice-reis, c I{O"Hllildnrcs por Sl'relTl pr'ssuas 't'il{i1s, aindil que com lIahilo da ontf"lll, ~r: inre, e qlle
não Iiavpndo nora e t'sprt:ial dispo~içii() a rl'SpeilO r1r-,[('s III~art's 111 IranlilrillOs p,'rlpII('I'lIt"S a onll'll1 plt'1l0 jllre, ,e entl'ncle a \i~ila « qHl.d I', pirilllaliil» coucl'dida aos
}l1'I'lados ordiuilrill~ (:os Iii Ios IIIsares. o qllc part" e SI' p6d,' Cl1lllirl1wr: 1·, I,ur SI' 01'dellal' na dila 3'parle til. 12 !I"e o mc tIl: '1"alldO pn!'t'r "S /'n;('lJispados P, IJi.pados
das cOlI!luistas t,llI iJ!ne os pl'hadn, il '1"(' 11'1 crllz I"'itoral lragi'io " Italllto dó' ordl'm ;
~., por me dl'finir nl! ""'snIO til, ~ 2" '1"1' 'J nu'slre ('onllllelta jUlÍsdicç50 aos oldina1 illS para "isilMl'll1, I' casti~;'rt'm ,,~ Frrirr.s II" IIllr;lIl1ó1l'. e sr isto ~c defjll~ a I'espcilo
(I", 'lne ~50 da dila lJrcJ '111, lI,iu é cruel que Iiaja consa cOlltraria a respeito dos quc o
11,10 siill.
l\;jll se pód" iSlfl OppOI' por Vossa 1I1agcslade h'l' di~p(Jslo Or,Olllrnl'io, e podia dispor
por s"r o grão ll)l'sll'<: da dila ordl'm de Ghl'islO. « cllm omnimoda j\1I i. r1iClioll(, »
(I',UIIIU diz l:eilloslI ohsrrv, 3tJ n. l)((ortlinil:'ia vhilillilllle,eorreclioll(' N slIpel'iorilate iII
l'~rSIJl,a" f'l I','d",ias. hOUil,qUC prrediclioue orelilllllll. lJlIillll olilll ~Iagi 'lri mililiill'lllll
"~I'rO:"halll >l, ", sI'ja por I', la nlziio O \'('rcla<!cir', r P' oprio \ln'lado o ordinario de ta
j"I'l'J'" CUIllO diz U 1IH'~1I10 13 'illosu di. II, 1. « ,'UIlI alllclll :\lügistri ordillunJ mililil-
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tantos leúes famintos sempre de sangue, e suor dos flobres Indios. Em
quanto viverão os p"dres naqllelle Estudo tiveriio m<io no que pu !erão,
mais ou menos ton[lIrrne as as istencia,.;,das respeitadas furças do governu.
Com il morte dos ultimas no anno dc 164!J,se aenbuu tambelo a liberdade
de uns, morta juolalllenleás mijos II.. injustiça de outrus, que não fica\'ão
mais bem lilTildus nas almas, qlH:' 'Ifj'iciles nos corlJos.
Chegárão f1nlllmenle ans ollvldos dl' pi-rei D. Jliào IV, os escandalosos
procedilllentos destes injustos uSllrpildores c1a liberdade dos Indios.
e mandou logo em um capitulo do seu regimenlo aos eapiUies-móres,
que iiio naquelle anoo 'overnar o Estado, mnndassem publicar II
mesma lei (c 1609, já pralic'ada no Brn, iI; obrigalldo oulrosirn aos
rnurndores, e com lllalOr força á pôr em sua antiga liberdade a todos
os fndillS natUl'aes da terra u fl}s em escravos TIa realiJade, ou fossem
lines em dislin,;çào de uns á outro .
Anlua ernpreza n8 verdadl', e de qne se não podiiio prometler, senào
arl'i ClleloS erfeilos, como sllecedcu, pois nào era ainda chegado o tempo,
quP. a Ião Poderosa do Altissimo, tinha reservatlo para o anno de
1757. Pllndo-se enlijo ludo em uma exada cxecu{,,'ão, e com pfllvi~
dencills mllilo anleripadas pelo governador e rapil,io-gencral do Es'
toldo, (i'rnnris 'o Xavier de Iendonça, sem a menor moção dos povos;
motivo porque se faz credor de estirnaçüo, pelo que diz respeito á
lib rdade dus Tndios, por ser o unico executor, em obra tão pia, tão
justa e de tão imporlautissimas circumslancias.
rum vrri, ('t proprii prrel~li, et orrlinnrii. alque h'gilimi superiorrs. tanquó.m supreIUr.e dil-:llilalis ecclesi<lslicre, el capita ip, orulI1 orclillllm; Illlde in omoil tiS iJlorlltn personi' CI CilllSis halJent prrecipu~11l adolinislraliouelll. et ellrall1, 1)lI1nill1o namql1e jtl··
risellliolll'UI. et sllperiurit a lCII1 onJiuariall1 ecci ..si<lslicam iII spilil1lalilJlIs. el Il'mpora\ilJlIS; halJcnl insllpo)r nni,uarulll curam jurisdicliOllalE'm io foro conlenlioso. (/na, n
IJI'r se, SilOS Que mini Iros l'cclesi<l~licrh iII id c1p.Jllltalos exerCl'nt >l. E para visitaI' as
mi-:ül's t('m Vo"a ~lagl's\;Iele depllt;,d,) os supel ion's elas religlõ,'s li q leUI perlence 111.
1:01110 'onsla <Ia carla ele 3 d'1 Ft'\'l'r..iro dr 1701, c cripta cm ,aIValerr<l a qual a Ilda
impn'ssa, • neJla diz Vos,a ~Iagr, tadp- I~ para qlle as,im e 0' srl'l'l'. r e mI' não po.~ãu rpj1"lir as queixas qu~ ha de i1ll-:uns ll1issionario~, ordeno aos sl1p~riores pl'l' id ,'ntes
e mai~ pl'l'ladlls uas luis, ões l'isil~111 as alrlcas de ,~uas rt:'parliçflcs-e psta n1<', u,la 01'tlem s'~ acha fL'p'lida em varias carias di! Vos,a \Ii1!{e~lade parn os pilrochos da O ompanhia enCOllllllrndando-lhc O l'isitart'lll as alde<ls todos us anllos; tendo lo~o VLI~ sa ;\,IaV;I'~tadr. cl)lllnlellielo estas I'bilas elas .doê., • COIIIO grão nWstre qlle é da UI tlem de
t:hristo. aos pl'L''''dos da Companhia no :I'U e1istriclU. não e póde dizer llt:'D I inferir
ser cuncl'ditla « qllod spiriloalia », aos Bispos e1esle Estado.
JslO se ve, ilir.a ainda mais por lei' Vossa "a~t'slade coneeclirlo aos prelados da Companhia. e de ~anlo AI1tOnIO Ill11a e onlra jllrisdicçno pSJlirilllal c l,'mporal. co mo consla
do l'('llilllelllu illlpl'l's,o sobre a missõps deste Eslatlo, olH.!e se diz no Si 1°_ ·05 Padres
(Ia Cumpanhia Il'rã .. o gol'erno \Ião só cSJliri lual) e lt'mporal das alMas clt:' sua admillistral;ão; e o mrsmo t.. rão os I'adrr.s d Santo i\nlouiu nas qllE' 1111'S per lenee admlIrar. - E pal'('o' que só cm raz1io de ll~rem lima e Olllra juriselieção o fio pOllião os
n.issillnario" ria Cnmpaohia e :-anlo Antllnio serem l'isilaUOs Iwlos Bi"pus , pI'lu l\('crt:'to
do cuncilio tritl nllll<! no cap. 51 ele s. 25, de rt:'l:u1ar" como tem Pi~nalr '110m, 8 con:1111. III, 11.14 inflne -/'oterit autel7l episcopus vcsitare ex !toe dt creIo, nisi ta'/I,CIL

rrt!ltlla'l'es jl1'obarcnt se h(tbcrc inca (ccclcsia) spiritlla/cm, et temporale9
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Esta r'csolu~.ão de el-rei D. João 1V. que por então niio tere ri
seu devirlo cumprimento. foi etreilo (le UIl111 cOllla. que o capitiio-l1lór
100nacio o nego Barrl'lo deli a Sua Milg!:'"laue. junlu com o vigllriugeral do Esta·lo. o prim~iro pela de aLLellçiio que recebelt do gurerna 1"1"
Luiz de Maglllhil' , removenrlo-o rio st'1l posto. qlle dppo;s roio'a 1('1' (;lIl11.
mais ampla jurisdicçiio na divi-:ão do,; r10us goverllOS elu \1/11 allhiio e Ptlrci.
O segundo p0.lo IHtltivo dos moradores cm o dl'p(lrelll do l'fieio Illlllll"lllHI"
outro: e ambos junlus nu curIe (' f'orçilvào. e com rilz(in, li n'pr'solllill:;i,)
daquellas illjllsli~as em que preci lllnenle havillo de li 'ur l' '('judi atiu"
a sim o governadur, com os moradoras do :~>li\do. De cujil p'~rllli~sas
que 5upposlo certas, se seglle por inf.dlivd CllO 'cll'reoc:ia d" não serelll
os Padres, como erradamellle cuidull o \'ulO'o, os 'llle furiin Ciln a da
expedição da dila lei e ordem, que l~o LTranrle sobresilllo lhe drll. muilo
menos o Padre Vieira, por acoulocer depois da sua propo,lil,o que (JS 1110rauores deseja vão.
Annuio depois com etreito el-rei ao proposto requerimento d.l Padre
Antonio Vieira. em virtude do qual manJou lavrar conl O p:treC1lr de
seus nlinislros a I.·i de 17 de Outubro de 165:3, I:lIlI que revogilvíl primeiro a lei pilssada no nnlecel!pnle, que lanlll linha n.wdllc1o oS ilnilllos
rll1quclles povos; e qUilsi pr..:cipilára no ex~crilndo auyslIlo dil infedelidlllle
a sua constallcin, e parecia cOlIl'Pllionle mlldera-llIs com n,ni IJl"alldos
lenitivos; por cslarem aindil milito frc.sc·as as alegre IIIPmoriil;;, com quo
a jusli~lI. e resll!ução Porlugu1na lillha felizmenle SiJcudido o pesactlJ jugo
}urisàilionem juxla hoc decretu.m-E d~pois cip põr Ires exc('pçõr~ 110 dilO cap. 5J.
tllZ 110 I~. 17. Tertia e.~t.iurú rlíctio. i.'nde episcoJl esqllillace/lsi quarellti, a!" altl'lll ut~s~dis apostolirlB r/tlegatus uiSlture possil ec,lesius curalas. qUG! extSttL7lt
H( Opp'l'lIS i/onustl'l'ii (·'l1'thu.sÜJi Sal/cti Stepllani de Zamore, la.1n guorl tcmporalia. quam ad spiritualia .H1bjcctis.ct prr clel"Ícos secu/u1'CS disscrvW/llttr, suem
cOlI.gregatio .7·espondit. cpiscoplt1n csqt.illaeellscm 71011 posse. E II/) I~. !l8 prop.f:
finalll. /t. (,11m intcr episcopwlt meJ.iolanellse/n, ce n,ollachos Sanctt AII/brosn
01·tet csset controvenio supcr jl~risrlictionem ct vi.Yitatiollcm lriu1/l /ocol'lt1n 'qll(Ji
derltu;la. ad igl·c,qnlione11l. ~t -'UII/ptís 7Jl'ublllillnibus st/per exercicio jUTlsdictiolll.~
mOlla,/:.urum. sacra conqre,qalio cO/Fuit .. mOllachos S nelltí'lIs esse IIL ea quasi
p~ss~6I'.iolte, in qltrt repel'iulltur. qua .~tIL1lt. (trchÜ'pistoptWI illomln ecell'sil/~. Í1t
dlCtlS toeis sitos, inquibus monachi eslra1llqt(c juristlictiuncm cxseree/lt v HtMe
lton pO.fse. ,·te.
T"lId'J-lIoS pois, c exe"cilanr1o nas aldéas dn~ Tlldi(J~ por Voo sa ~laA' ..stad,'. (' prlo

poder Qlle nos tem rOlnmrllir1o. fomo ~l'lÍlJ '1III'sll'!' da o r1"111 cio' Clil'bllJ lO'/a a jllrisdir.ç;io ad ttlliuel'sitatem cattsarum tà.1I UI SIJirUualibl(s qllam iII tC11lpOl'ulibus;
c lodos os POU''I'l'S que leul os Uispos, l' Iii. s Slill c/)lIl:edidlJ~ p"lo cloneilio 11'ldelllÍlIO
l'xcep'o o ljlle pr.rl o nce él ordl'lIl rpi~cnpill. r a ~III1S pOIlCOS casos mai, 1l'lIIosjul'i-l!lc<;ilo qllnsi l\pi~copal, l' somos ortlinarios Jlrelados deslils ig-rl'ja.s. I' aldeas dos IllIlio.s. c
s6 1I0S pPl'tMce visila-Ias; (' pO~I(j qlll' muita parte t1"sla jllrisdicl fio 1I0S sl'ja cOlw'dlda
J)OI' pri"ile~io~: jurisdictio ordúllll'ia, (,· .. mo diz l\l'illOll iII rI'ieta obse!'1J11t,olle 511
n. 20) nOll sul1l7n a lcgc, Sl'tl eliam ca: priuilegio ct consllctltdine CI)I pctere potest
~t probatllr ex texto iii cap. irre(rag.,bili in principio ea;cesstls; et in C7'jJ. C{1I0
Bimul de offi.cio ordin., ctc.
ão dlJlido l\uc assim cumo VOssa \Jag('s!aclc nos tcm r.omnll'llil1o a \ isila c(;tS igr('ja dos Inlllcs c Ioda ii mais j(lri"dicçfto ('~pirilUill e temporal po. ii dispor, CJur O~ Ub·
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tIl' gcwerno alltigo de Cllslclla, em cujas CiW111JSlallcias era preciso ler
('onlelltcs os pO\'O~, c aos vassallos satisfeiltls, quandú as leis da clemencia
lliio IIronlra\'ào á5 da rllziio, nem 11 cODsciencia delicada de lào catbolico
rnona,('hu, ~lllnda\a. em seO'undo IU"1Ir a nova 1m, que os c.apLiveiros dos
Jlldio e e,wmillussenl com o mais apurado inforllle, e que só ficassem
l'ilplivo" os que vcrda Jeira c realml'nle o fossem; e pelo contrario em
sua lib(:!rdarle 0, que os l1ill1 fosst'm, Ter eir') expressava os seis casos, em
qu'\ cOllforme a {lireiln se lhe podia fazer guerra justa, e por conseguinte
ficarC'm ('ai'li\o~ o CjIlO fo em pri 'iOllt1ir(ls no cl\nllicto, e quizes em, perm!ltint!o-llJe os ('Ornbillenlc comutar pela morte o 'aptiveiro. Quarto determll1:l\'a, que flzesselll enlr:adas nos sertõe com lropils de resgates, aonde
!', pudl's'elll res/wtllr os IlIdio"
que ('slives'l'lll prpsos á corda, para os
rOml'rel1l 51'U5 inimigos. ou fossem eStl'llVIIS dos IlIe'1Il0S, por serem havidos
CITI guerr,l jll:.'IG cOllfllrml) as leis 1lI111licil,ae:, por injllrias felltls de um8~
II 011lrilS cal; ~as do guremo, a LIue dlilllllio prillcipí.ies, ou ue umas II oulras
niIC:üus cm COlllllm; llIas nunl',l por Uall1ll0S, ou injurias de parliculare ,
i1u1rrtindo. I]lIe enlre e te, LDrbilrll Lil Iii muilo menor molivo paro 8'1uel):ls.o rCl'ul,1rem por grawles, o dignas de salisfa~ã(), 'na falIa desla de
111118 jll'la guerra, (1'1C enlre os reis da Eurepa. e oS mais culloS da Asill
C Arrieil, exceplllltrldo os negros della', que pOllcas e pigas de milho fur',il(I:IS [lllr seus vizinhos ~\(\s suas lavouras, basliio, sendo apanlJuLlos no
furto, para passilrem l\lgo por escravo.
FilellloS esla a h'e:'lencia sobre o titulo de guerra justa,que é o que or-

ns "isilt'm, mas como o liispo lião frz mellção na sua repre'entaçilO, e requ 'I'Íml'nlo
flr'lr' pod,'r. I' jllrisdk';lifl, li li<> \'OSS<I ~lól~I'~lildl' 11115 lilllia CIlUCl'dido I'e-Sl~ ~t'r suf>replieio: flllrq ue S('1I1 lia' 1'1' Cólll.'ól ju IiI "slalIlOS I'on(ióldos na iUl<'>:(,1'I ima jUsl iça de VO!<lil
~lól~l'slilde, que 1I0,S lI;io privar;1 do "mei" ri ordillilrios.,~ \'bitaúon's. que r"i 'ervidv
rfln I'ril'r-1I0S, I' I'XITcilill'-sl' III1)S lias il'(rl'jas e alMas dos Indios, pois porque, romo
di? l) I1lI'SIIlO (\I'ill(lSO 1-1),<,1'1'. 8, II. 27 officillm collaluTn. SiH concessum li ]J7'(JJlaso

1'0<

[I/lI!I'tS; cllncedl/lur CU111 clat,sula ad bellep(ucilUllI, 'cei ad libilmn el 'l:o[,mtatem
c mcctlenl1's 110/1 pusse l'evoca1'i ab ipso p1'relalo (,ollcedent. 1I15i jllsla, ct legitima caun illlcrvellilll; quorl 'n specie lradit, icola, ctc.; e 11. 35. ~i officin co)tsr.'·vanlw·. vrl cu/Ice la111111' a ';'e!Jc, t'ci supremo p7'incipe SIlIJ eadem forma, et
r[clIl,w/n ar] bel/cplacilulIl, IlOIl ob id desi1Ht1It esse pcrpetua, uI possint sino legitima Cl/l(.~a (lO ipso princeps n:vocari: 111 auth, ilert,. etc,
(1lh' nos ll,ill linli;lIllos d.ldu cau~a jllsla pilra llOS prirar uo l'xerckio dll visitar pri"illil'illlll'l1l1' rlllll l'xdu~~1I dt1s llbpos. as i;tl'l'jas das aldras dos IIIJios, soppollho Slli'
riam. r nlilllifl'slO a IlIdll~ os qllP. "'llI conliccillll'1l10 do 1l0SS11 modo de pl'oCI'dl'r, e dI)
ll~')r rOIJl qul' i'I'IH;Urallll)S o/)"'I'\'ar as regras do 1I0SS0 inslitlllO. c as Il'is e urdcllS
dr \'lIs,a 'laf{I'Sli!dC'. I' fl'lI' spja lIlai, jolSIU: r' cOllll'uipllle 'l"C Vo: a \Iaç;cslade COIls('r't' I'SSI' i'"dn dl: ri. ilar as igl'l'jas dos (Ilrlios ao, prelados das I cli~iõl's 1l0S, CIIS
di.slriclos. <ln qlle OcOl1ccda iJ"S BISpos, Sl~ póel' pl'r.lla<lir: pOl'qllll O~ Hispos niis I<'~n
Sd"lIcill ela /ingna dus Indio" 111'/11 d" SI'\IS coslUll1es, por n~o '1'1'1'111 llaclilclo, nl\Jn
\'iviolll COIll cll.·s, 1I;lu cI,' fa7l'J' as \'i,ilas Ct11 Il1nilO di-pl'ndiu da r<lZI'IHla ele Vo-,;a
::11.1;; S .,U" (0111 (1pprc~~~o do'; Jlldios. e não t1il(OIIUI' ir~o 'i:;ítilr:ó por ost\'ntaçã.. de
11'11' I" 1'I','llldI'l'S lhe /'SI110 Slljl'ÍloS, (' qllll "isitarno só por l-tH obrccer, mais os nl'~·
SIOIHlI ios " Illdil" • C SP l'uriq'uI'cu III <I ,i : lião o posso dil,l'r d\' lodos, mas nàll 1'1:far qllcm o di,," e prove de IlIUitOS: é moralUlenté cerlo lJ II' não hão ele "bilar 1.(I;I~ :IS i;'ll'l'j:l> p?!iI 1!1I1;lrt'l di.lanti;1 cm lJU!: fiCHO il lIIí1iur parte d\'lla l!oI cida", 11<>
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diolll'iamenle se lopa entre os Tllpuyas naquelle serliio, porque ai nua que
ahominilsse sempre estes {,1lpliveiros pela incerteza de seus principios,
nunca negilrnos, que entre as na~ões dp.stcs barllaros podem oaver, e
de facto ha guerras milito jll tas.e de muilo bom, e seguro litulo todo os
escravus feitos nellas. (Suponhamos pois, como di/.em os que querem sustenlar, que nestes sertões elo Pará nào ha gnerras justas,) q1le um;1 naç,io,
sabendo que ha tropa de resgates t}m um dos rios vizinhos, e neccessilando
de ferramentas, e mais res"ales para o seu uso. não lem c cravos sell
inimigos,qne commlllar,qne faz? busca umas noilcs de boa lua,parle para
uma das alJ~as daquelles r1istrirlos, e rle menos animo, e qllilndo dormem
todos HO seguro da Goa fé do,; vizinhos, dá rle rep nta sobre os elpscuiuados,
e enlre o somno, e a confuzào lImarràll, 05 que plloem, e se relirão com ii
presil, que logo ,'ão lroc'ar pelo rle que necessillio Neste ca o quem poderá
lIegar a injusti~a elesle altentado, e () injuslo uf-'sles Gilpliveiros? com ludo
é cerl", e sem duvida ser c:;lo () ma is orei i na rio modo de fazer cscra vos enlre
clles, buscando sempre as unhas uestas féras fazer liro nas presas dos rnllis
fwcos.
Porém supponhemos ITInis. que esles miscrllveis, oITennidos á falsa fé.
se vão queixar di! violenria frila á pequenhez da sua Dação,a 11m principal "izinuo mais puderoso, que o primHiro ag~re3sor, pedindo.lbe o iHJxilio de SUIlS fllrçlls para o desaggravo, e esle compadecido Ih'ns conrede, o
uns e outros menuão lambem os ItrC05 Gonlra aqllelles primeiros t1ITensores
que os vencem, e murtos alguns, reserviio a maior parle do rClldlllu_ (lara
Pará, ~ pel'l~ mllitos lrabaill/)s e prri::os qlle se padrC('nJ II r glas \-iagrns ; tall1hCIlI
(111~ nãv hão de \ isilar COIll afllll'lIl' riJ,:or (' illlo'ircza qllo' ,e IIsn lia Compallhiil. Pelo
cOlllr(l("io, os prelad..s da Companhia tt'm siolu mllilos allllvs ll1is~iollill'ius, c \ fifi Ii~i
t~r ,acompallhadns SÓlI1('lIlp 01' ,ua p.. bl'{'za. SO'Ill dbprlldio algulII da fazrlldil do' Vossa
l\la~('Slacll', lião dl'ixfio al(ICiI qlll' II~O "bill'lII lodos us 'IIIIIOS, e 1150 SÓIllPIIIC cunll'lIU'S
ele visilarrm as ig'rrjas,"lIt ã.. pc/os Sl'rl,i('s,;' pratiCilr I' dispu,' os llldius IJar!>ar(Js que
,\'ín'llI pelus IlIalO,~, e CUIIIO ll'm Ill'ricia ua lill~lIil, aun<lil 111"'1' qllo' chc::iio, préKfio o:
c1oulriniío aos fndi .. s, I' os f'ollfl'ss~o, C rom o "'III'xo'mplo, af('I'\'or50 ell. IlIrlo qllilnlo
JlÓOI~ scr aos l1Ii~sionarios, deixando-us a t'lles e igualmenle aos lndios, muilo COII~Olados.
•
A Imlo isto se i1cc:'essenla a possp. CI11 qlle ('SI(jO o' prelados da companhia nrS!f'S
f.staoos. de I'Ísilarefl1 pelos ,01)1 ?Clilos lillllns jlrivali \'a 1111'11 II', a,sim o' missiollado,.
t:oJ1)O i~J('j~', I' Jndios. salll'ndo c: Coll Cliliudo oS l'isp'ls, ilpOSIO qllP. ;01:':11111 intcnloll
\'!silar <lOS dilos missionado, e ig'l'l'ja.;. se despl'i~lIadio, I IlUdl'r<lIl'io as raziies c fUI1dalllrl1los da nossa r~sisl('llda; I' é "'III dn, ida Sl:r c~la po 5 it';:i:ima. c t'Slarem por
Polias os missionarills. i;;n'jas, c Iudills, iSCIllI'LOS <Ias \'i... ilas rios Bispo.;. I: s61111'II11' 511~eilos as visililS dos pll'lildns da C:lll1lpilllllia nos di>lril'l"s I' l<'rrilorius qlll: Vos ,<I \Iap;1:starlr lhe lrm dell'rtnin<ldo. COlnO -(: pó:lc \I:r l'll) lIosa de 1'e.lúl }i;pisclljJ. cap. ú."
SUo 63 de vesü. JJioces. ab epíscop /ar;:end.l a 11, 212, E 51'110/" (';'liI pOSM: dr III ii i...
de crm <1l1nos. tl'm jiÍ pre"'ril'lO o pr,'la Ins da l'olllpaUlcía. Cllnlra (JS Ilispos f' adllui,rido pela lill pro'scripçãll, lorJo o dirl'ilO I' jllri dicç;io dI' s6 IIcs I'isilan'UI os lIIi.sionarios, I' slIas ig-rr'jas : pois 1'011111 diz II 111 ..,1110 I\o,a (;el'tUIIl clIim c,~t qllOr/ al'qllisi~ilia privilegii sunt atiam aCljltúibil a 'Jroscriptionc pos1'ta C01J:1cilate t"11 sll,bJccto prarscribelltc. ut 1I0n obsct(re ellsinuu:;it atest, 3." in cop, duo hilTiut cll'.
"'fI» r.olllra iSlo SI' póde dizer '1"I~ colltra (I ui,'dto dus BISpOS, pollcrl'lJI I'isitilr, IHifl
sa iI<lm!ll" prrscripção, porqlle istn se eJllende (Jllaudo S' dil absoluta iS\'III;no ele \ isilU

-

393 -

se senirem uelles como seus escravos, ou para os porem á corda, para os
comerem.
'este caso quem nfio vê, que a injustiça da guerra pelo :lggrllvo dos
primeiro, ficou ju ti ficando a C7uerra 00 r1esaggravo dos seR"lldos, e os
e cravos feitos nella forào legitimos, e legitimamente compwuos não só,
os que estlivào á corda, mas lamhem os que os servião como eus escravos,
não bavendo lei real, que probiba. ou annulle a commuta~ão deste contracto! Stl todos o Cil ptiveiros deste ESlado tivessem este ou semelbante
]Jrincipio, seria muito conveniente que as tropas de resgates 05 tirassem
das mãos de seus inimigos, para não virem depois a canir nns dos Holbndezes na sua colonia de Surioham, que pelo Rio llranco. que desagua
no egro, se communicão com as uilções confinantes, e oulrll , qlll) pertencem :\0 dominio de Portugal; vindo aquelles miseraveis vendidos
aos Hollandezes, a perder com a cio co!"po, a liberdade da alma.
que foi um cios motivos, que teve o roi para permiltir as tropas de
reS C7 i1tes, compadecido daquellas almlls. e desejilrJllo antes vêl-as no
grerni,) dll igreja catho!ictl. que no do inimirros dp,lIil. Porque necessitando os Tllpu)'as do malto de algumtls cou a da Europa, eom especialidade de ferramentas. de que o costume os meltell já em precisa lJecessidade, n~o tendo Portuguezes para o comolercio, irão
busCllr os estraogeiros. por mAis retirad" que pareç5.o e. tal' as uas
colonins; por Gonduzír muito 110 intento a commoctidade da fazenda.
que por si só se meneia. Assim pareciA, e seria mili conveniente,
se á sombra de um cllptiveiro justo, se não fizessem milbares de in-

qual ~('não dú np~te caso; p. nfio qllando ~ómenlp. se rlá lran~laçllo de direilOs que porlia
tl~l' o Bispo para visilal', e e~tc ; o caso pl'rsenle, e n'l'lle atllllÍlIem os A. A. preSCl'ipção. ('m Pel'ril'a de mano 1'('[1'111. L. 1" Cilp. fiO II. t4" E a l'a7.iio dá BarholJ in Cap.
CUIlI. ex-omeio de ]JTlzscriptionibus n" 5. [lia prmscriptio admiltenda est.
qlLIJI nu/lo jure prohibetIL1', '/ton impedit l7Iorum. /te EeclesiarUl1I re(ormatinnem nec alias obriat bOlla call111luni... Sed próMscriplio. quw lran~/erl tJisitatümc1ll. tJel aliis accul7Itilnt, úcut eti{Ll1I omnino tollens i/Zam.. qvw competitjure
spcciaU. nul/o jure p,·n.hibctlLr morum, ct Ecclesiannn rc((lrmalionem 1/0tl illlprdit, ncc bailam publimm olfendit cum adhuc l1Wl1cat 1Jisitatio I arielldn obes, in
quem tralls/ertur, ,ml acculIlu/atm': ergo etc. B Jletra tit 1° in cmn1llent..aà
consto 2o Eugen. 3° Sec. unica n. 81 di7:- E:r; llcgligentia propri ['nclati alÍlls
PrQJlatus potest acquirere potestatem uúilandi ex prlBsel'iptúmc, sieut et nlil~
jUl'isdictio potest amitti, ct (Lcql'iri altnri per prlBscri]Jtionem.- J\ão visilallllo
pois os Bispos alé a[:OI'a Illis~inllario algllll/ oulbl'pja slIa 110 :\Iaranlião, 011 fll 'se por
Ile~ligellcia~na, 011 porquejlllgasst: não ler tillllo.lH'l1l dil'pilo ai!!nlll Para faz\'r alai
visita. e contillnando os I'relado- da Companhia lodo, os allnos a visita dos missionarios. P. das snas rgrrjas. por espaço de mais de cem illlI10-, fica l11allifl;!sto lt~I'PI\l nr\,,crcvido tod<l a jnrisllicçilo,e direilO de vlsilar '111 prh'ativaul"nlr alls dilos l11i sioll,:riO••
l~rejas e flHlios no oistriclO, c terrilorio que Vos~a ~Ia:::eswde lhes Icm dete. minado.
Não represento a Vossa ~lagcsladc Olllras militas nlzócs ii I';I,-ur da i:('llcnll dos missionario da Companhia oas risil<JS dos Bispos. rol' PlltI'llClrr Sl'rrl11 as rrtTcridas solidas, e verdadeiras, c que Ilianimdn-se Vossa ~Iagr, lade mandai-as "êl' cum <Il1cução, será servido mandar ao llispo do P,"·r., no~ n~o desinquiete. e pl'l'lurlle
d~ paz rOIll CJlle s'l'\'il1los a VOSS'I l\Iagt'slad(';.
~u
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pôr o remedia :l loulos desoruens. ou
"!'Juelles sertanejos a obrarem entre os termos da razão, governando-se pelo genuino sentido das leis de sou soberano. e não pela
apaixonada intelligtmcia do seu inlerp.sse, do seu capricilo, e da sua dema·
siada nlllbi~';io, que foi causa de que juslissimümente se fechassem
todos os caminhos, que podessem em 1l1gnm tempo conduzir /lOS ditos
f<:lptiveiros, De si e de suas demasias se queixem que II lei novissima foi Il
loJas as IllZes piissirnll, e digna pela sua qUéllidade de elerna memoria.
Ordenava em quinto lugar a sobredita lei, que as pessoas. cabo. e 1'0ligioso. que precisamenle haria de ser homem douto para a decisão dos
easos no exame dos capliveiros, fossem eleitos pelo governador e camara
àa r.ioaue, Sexto e ultimo: probibia aos governadores o mini tros reaes e
.Ie justiça. que não occupassem Indios no seu parlicular serviço. nem os
repartissem, senão por causo publico, e niio puzess~m cl1pitães na aldêas,
mas qnc eslas se governassem por seus respectivos principaes. Esta a primeira lei. a que alguns derão o nome de lei dos resO'ates, mas como nella
nunca se observasse o disposto pelo príncipe reinanle, segundo a sua real
mente, foi preciso pasllar nova lei, e foi a de 1655 de 9 de Abril, porque
tal era lIaqllelles tempos ü insoloncia do povo, fi que parece não podião
conter entre os limites da obediencia rigor e respeito das mesmas ]1~jS.
que em selloeneOcio mandava passar a provida vigilancia de seu alJl'lI lo
sober:mo. Nolaveis tempos! em que sobejllDdo audacill nos povos. faltavll
lias governos valor para a cohibir. e prudente deslrtza para por uma vez
a derribar.
(~lH1ter

°

I'\n l]11.r. prrtrllt.e aI) segundo ponlo dI! nilo poderem os missional'ios confessar no
J\ispadu do J'ará sem serelll approvados pcl(ls Bispos, represento" Vossa lI1ilg'cstade.
qlle uelll os l1li~sillnarios, uem nenilum outro da Companilia tem confessado Mm naS
dd"d~s, nem nas missõ~s srm prillll~il'l) ler aJlflrovaçiio dos BisflOS da Diocl'sf' do ['aroi
posto quc I'speci'lllIIenlp. nas mi:sões o podino fa7.cr pelos privilegios, que 'Pl;ra i~sO
tl:lll: mas C"1110 o nosso iniCl1l0 é procnrill'" salvilçfiu das almas, em oll'cnsa doe;
Hispos nunca l17.amos dos laes privil":.;ios por ser esta doutrina de S. Francisco Xalier, o qual lliio oh~tallle priviJ,'gios al~lIns mandava aos no, sus missiona rios da Tn<lia, qllr nfio excrcilassclIl o~ minblrrifls da COlllpanhia, sem licença do Bispo, ou do
sen "j~al'lo. como refl','re {I P<lClrc LncI'na lib. (;" cap. 11. Mas porqnE' o BispO
do 1'.11',\ c'ntendc s\'r esla nossa sullniÍs,illl por obri!!óll;fio, represenlo hnmildelTleDl~ ii
Vos!a ~Ia;t.cslallc os pril'i1r(.:ios dc cllw nesta millelia podemos (.:ozar, Para que eia
servido mandar di7.er ao Bispo <lo flarn qllf~ IInando os missionarios <lu Companhia confl'ssas~I;:JIl cspcciallllcnl'~ aos Jnllios lias sllas rnissões,o podião razel' vallida
c lic:itamr.ntf.
O (lril1lr.im pril'lIegio. posto que ultimo, no témpo. em quc nno lia duvida, nem
.,j lo: Ilal'cr, é qlle cOIH:cdrn o Snlllmo Ponlifice ClrlllrlllC XI ia Companhia nas parles
1l11I'i1lllarin,~ na Hulla qne t:olllcça -A1IimartI1/1 saluti- na qual nos concede fa.:ulrlaclc, Para qne (lI~pois ele ilpproviulo, lima VI'Z pOl' qualqucr I.lispo d~sws pnrles
1I1l",lIllarinas pos,amos conrcssar sr.m ser Ilccrssario pedir Iicenca, on approl'açfio dc
OIU',I' Bispos, licallllo-nos dislantes dnas delias. Ih flalavras da Bnlla são as sl'gllintell

fjulemql/oC. ut se!118l ab aliq'llo illa"um pa1'til~m Episcopo approbaU ad prllltlor llldu11I. con{es;irme; audienrlas. ad lU issus celebmlld(),~ in Ecclesiú, rt Orn·Im""i.' ,';Off8tlt,t·~.~ .II", 'll p'l'l»fa(f) pro 11Iinis(eriol'u"l hUJusmotii t:x;t1'riCilJ IIlttrf~s
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Nesla lei de 9 de Abril, se re"ogár!o primeirG todas l1i leis 'illlscedenles, s~gnnrlo se lbes tirava /lOS governildores e minislros reaes ~
poder, de que já ião abusando. de poder f,ner guerra ofrensiva aos Indio
sem llutoridade do monarcha, por ordem firmada do sua real mão; terceire
assignava lã.o sómellle dous ca os, em que se pudia fazer guerra ao Gentio da lerrn; qUêlClO permillia os re.gales pelo meLhodo tia lei anlecerlelll~
com recommendação ue se fazer o exame uus cllptiveiros pelu missionariu
e cabo da mesma Lropll; quinto que se nesle resollte se achassem alguns
sem as precisas condições, que os I1zessem escravos, emprc no Lal r.a o. Sv
resgala .cm e servissem ao dono dos resgaLes, cujo preço eru limiLado fitll'
espaço lào sómenle de cinco annos,que era recompensa muiLo superior /lO
custo, que por elles filerão; sex.to prohibia aos governadores e ministros
O mesmo, que na lei passada de 1(j53, l\Inndou mllis Sua l\1agestltde U(l
mesmo alma no regimento, que deu aos seus governadores, que todas as
aldêas fossem administradas pelos religioios da Compallhia, Mlllldou, qu@
a repartição dos Indios se lhes e pelo mesmo mis ionario, e por uma pe:>soa eleita pela cam:trn, e que ii dita repartição fosse quando muito por
seis meze , para lerem os IlIclius tempo nos seguintes seis ue desran o de
tirarem das suas lavoura e conveniencias, com ordem á conservacão e
•
melhor commodidade de suas familias,
Seguia-se depois a lei de 18 de Outllbro de 1GGG, em que mnndava Sua
Magestade: primeiro restituir ao Plhlr s da Companhia ns S1l3S aldêu ;
segundo que os missiona rios n50 tivessem jurisdicção alO'lIma lemporal,
mas só a espirilual das aldêas, ficando estas governadas por seus principaes;

licentiam et approbatiollem ab aliis episcopis qlwlenns distellt llltra duas dietas
petere seu habcre minim8 temeanll4r, Sel! obsquiíllis pHlIlissa (accre posslnt si
'Vero epíscoptls ab ecclesla vclloco ubi pnJidiClItttr vcl coll!issiolles alutilmlu,r,
nOll' distet ultra pl'refntlls duas dicta,ç f.une licwntia etiam a!lerim ordina!'?i itu
'Vicina pritls obtineri dubenti quOJ tU1111)(I1' epis/olam etiam impctt'a1'i pllssit,
~olm~ o qual privil~gio para que nãu fação duvida as palavras illllccll'siis It ot',.toriÚ
societatis Jesn e se di~a que /'sla faculdade só fui coucCclida para clll1fes'al'llHl nas
nossas igrejas e que não podemos <:onfessar fóra dellas em i1ppl'olaçào do Ilispo dio.
cesano, em qualquer distancia qne delic rstil'l'rrnos, se lia dp. i1dverlir o lJue diz
Avendôno lib. 12° cap. 11, quad de a1Jprobl1tionc pro ecclesii ct Ol'lItori1's socielatis dicilu1' n01l est ad eonfissioltes re!,ct'endwll unne aplJ1'obatio latis nIni csl lo.
eis adscripta sed gcncraliter accipienda icl1iidetm' daront quia privilegitwl
1Ioc socielati eonccditur atl usum m'd'lllarlum hu.ins millistel'ii, lllud lIutf./I!
11011 solum ln eccZcsiis et oratoriis p1'opriis sul in pl'ivatis- domibtls ad qllas pr9
i'lIfirmis vocantur illlllissiunibus et alienis eeclesiis solel ca;erceri non est ergo
ad nominata loca adstrin,qcndu,11l, O s('gundo privilegio é concedido aos r('gulares
por 1'10 V, a inslancia de I"ilippe II. no allnu dr. 1567, que come~a: Ea;ponl () foi renovado e confirmado por Gregorio XIV, cru 16 de Setembro de 1 i9l ou 1691 '"'
qual diz: a omnibns et sin~nlis reli;;iosis qllorllmcnmq ue eliMIl mendicallliulTI ord i.
Hum ill diclis lndiarnm parlihus ct in eOl'llmdem ordinulll monllsleriis \'el de illol'llln
superiol'um licenlia exll'll ilia comoranlibtls uI in lacis ipsarum parlium ... ele silllili
Iictlntia assignalis et assignandis ollicillnl pal'ochi hlljus modi matrimonia cellfurilndo
6t ecclesiastica Sacramenla mini trando proat haclentls consne\'erllllt linnl(ldo ip,j lu
'CclillUis solell1nilalibus dicli Ilonsilii formam oiJscrH'llt exercere, et \CrbUUl t)d UI
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terceiro que npnhuma religião podesse tpr aldêas proprias de Judias forros.
Para o que foi necessario depois filculdade real para podermos ler aldêus
do ClIru~á no Pará. e 1aracu no Manmhão,por serem dadas r.pmo em fuuda~ão dos collegios do PiJrá e Maranhão; conform~ a menle do serenissimo
Sr. O. Jolio 1V de bnll memoria, e demais a mais descidos do serl;io os
lodios á custa dos colll~l"io ; quarlo, qlle no sl':!'vi~o uos lnclius se pratica S*j
ú mesmo, que era est'ylo com as orphiis do reino; quinlo qU8 nas lropas
dos resgates fosse sempre um religioso de cada religião por seu turno. com
um cabo llomeado pelas camaras das cidaues; sexto probibia ti 1(11 religião
e aos governadores e mini lrus renes, que não podessem mand' r fazer
Te gates na dita Lropa para suas utilidades pl'llprias; selimo que lodas a:.
aldêas, que fO'se da Iluminislração dos r~ligiu os tia Companbia se lhe
tornassem a. dar, e o mesmo se confirmou por carta ue 9 de Abril
de 1(j67. na qual se tirava ao f11issionario a reparLi~ão dos Iudios, que
mandava se fizpsse pelo juiz mais velho da C<lmlll'il.
Cbegou e se pilSSOU depois a celehre lei ue j 6ôO,bem nomeada nos pleitos, que sempre eorrêrào das liberdades, Nella ffiuuuava el-rei: prim~il'O
]Jl'ohibir torlo o genero de apliveiro tle ludios, e m todos e qllaesquer
casos, uscilando para isso ii lei do Brasil ue 1609, e a do i\larallhão
de 1652: seguoc1o que a rep{lrLi~iio dos bdios fosse em tres parles, uma
para firar nas illdêilS, {I se~llJldtl para o servi~o dus llIoféHlores, e li I 'rceira
para o servi~o do missionarias: lercein, que as missões novas,e enlradas
ilO serliJo I'o:,sem pril'<lliv[lS dus religiosos da Compaollia, como lumbem
quaesqueraldêas que não livessem missionario: quarto lodos os Indios per-

pp.rfertnl' qnale/lllS ipsi !'eli~iosi TndiarllOl illarnJn pHl'linm idioma illlrlliganl de SllOTnm snperio!'lIm ticl'ntia III llt'rfHlllr in eorul1l capilulis p!'ovincialiblls Obll'lIla prredicar\' al; cOllfessiones i1ndire or(\jnariornlll 10COI'Illll 1'1 aliortllll qllorUlllclIlIIljue Jicenlia mininw !'equisi!:! lib rI' el lidle valeanl liCllllliam 1'1 faCllllalllnl lJllclurilate
ilpos t otic:a lenere prCI;Sl'rllillill cOllcl'dill1us, » Nelll s\' pane diz'r qll' c~le privilegio
,'sl,\ rpvog-ado. I) qlle jlareCI' constar da Consto d(~ junocellciu X, qllP. começa Gtlm
sicut 11111' t\ a 2, tom, 4.' tio Dllllar. lia eansa e conlcnda qlll' 110111'O'r&0 rllll'" o llispo
Palal e I)~ Parires da Companhia ua nova Ilc:spanha, na l1"al con~lillliçlio está « rl'~u
lari qUÍl:lIlllrtue ('tialll Sl)dellJlis .JO'SIl POS<il admini,lrare ::;il 'ranJ~nll1m prenilcnlire
seculariblls ,ii) 'r/lle Iicrnlia episcopi di CCl'sani ('liam ,i iII alia diuce,j ilh cpist:Opo
ilPrll'ohJllIS sit? l1espondil, l't'f(lIlares t'liam soddal·· .J1~SU in Ulla dioc':esi ab
f'!1iscl)prl .lpprohalO_ ad confissiolles persollarilllll sf'clllnrilllll audiendas nequaqnam
Pos,(' in alia clioccesi hujuslI10di confissiolles andire, sine applObaliOllC episi:opi
dirwresani. "
Nao ilt'<faz c<ta drr.lar3ção o primeiro p!'ivile -io acima posto di' Clemente XI, por
sr. I' passado, c Cllnet'c1idc; muilos allnos depois tia dila Conslillliçfio de lllllOl;endo X,
a qllal SI' pasSOU cm 14 de Maio de 164lJ, E quanto ao qUI: pertence ao pril'ilt'gio de
Pin V. st' responde, qlle por eSla dedarat:ão não se t'nlende rstar revogado o dilo
llridlPl:io. npm por O'lla se prn!libe o POdH l;onfl'ssar Os jll(lios esp<'dalu '1Ile nal!uclIrs lut;ar<~s anlldp não !la Parochos, como não ha em Iodas as miss(ics de llldius, po!s
111'1Ia se IIftn acl1ãr) mais quI' os mi:sionarios o que Sl~ cOlllil'UliJ com o que se IlIz
na ml'sma COIISlilUição, « I\n HuI/a Pii V, 34.' iII ordine Tum. 2. " Bullar. Concessat
j'I.~lante 1'1 sllppliCiln/e serenissllllO r<'~e l;alltolico 110n ,Id P 'lilillncm regulilriulIl sit,
relucata in 1l1l1lis ~UOJUlOl'Unl l'Ol1tifil;lun, iu quibus e~ 'OlVliuucs ICoulariUIll mili-
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léllcenles ás I1ldéllS se recolhessem logo II ellas,obrigando aos qUI! os relivessem á sua re tituiçiio: qllinlo,que o salario dos Indins se deposilasse antes
de irem para o spn'içu dlJS Purlugllezes: sexto,queas aldêas fo"sem gOlrern/l~
das pelo principal e IlIis ionario sómcnh:: selimo. que os gOl'ernadurE.'s
assigllE.'rn IlIgar, e lerra sufl1cicules a03 [nuios, que deSCere.11, ainda que
para O e[eito da ua ctlnvellicncia se h/ljlio ele retirar os moradores, uandose-lhe em seu lu"ar oulras terras, por deverem prl'I'1llecer 115 1lldios, t:umo
legitimu senhores dellas: oilal'o, que a rcparliçáo se faça pelu Bispo,
prelado dos Hevms, Cilflut:bos, e uma pessoa elt~ila pela Cillllill'il.
A e la Se"'lIill-Se a lei de 2 de S'lellluro ue J üS4-, em que o rei concede
as adlOini lrações jJilrlicul:Jre de Indios com as condições seguinles : primeira, que o goverllal]or podurá dar licença a um ou muilos moradores
para descerem Inel ias do serltio parti seu serviç:o: segunda, que esles descimenlos se farão ~ sua cusla, iel'<llldo cornsigo missionaria, ou da companhia ou de Silnlo Anlonio. o qual perslludiró aos lndios do mato a se des
cerem, scm mais illduslria, que ii da virtude e uaturul persuasão: lerceirll,
que e siluaráõ estes des 'imclilos em lugar e terl'1ls separadas do mesmu
moradur,cm dislunciu ao menos de nh1iil II'''ua,d30do-lhc terras suffidentes
para a sua 1I1lurLl: quarla, que lhe I'uráõ logo igreja, tendo missionario
da companhia ou de "anlo Autooio, o q lIal lerá sómenle o governo espirilual dos dilos lnrlios: quinla, que esles [fldius e Indias se reparliráõ SÓmeule pelos maruuores que concorrêrào com os gaslos para o seu descimento, mas tle sorte que os sirvão lllCio, e descaucem outro meio auno,

lIantur T Hespondit : aglmdo CHIO sapirntis imo, an "elil declarare, Buliam non esse
l'eVOcalUIll ; iIIam lampn sulfl'llgari nisi in loeis, ubi esl dell"ccllIs I'arocllurum.,.
E que ufio SCJllwnle se pussuu cOllfes5ar os 111llios sem licença dos bispos nas mis~ões. auude mio lia outros, aeerdoles nem I'~roellos mais, que os missionarios, IDas
tanlilel1l se possuu conlbsar ~em a dila approvaçãu aiuda nas cidadlls, e "illai,
aonde ha l'arucllOs, bc Su_ dc Avt'nd, Iii. 1~. Cap. 7." n.· 181; aonde rcspondendu
ao dilo brcl'e de Jnuoecneio X diz, {( Dici enim POl('st pnedh:alll dec1al'ationem
JJl'oceel re <{(~ ptlrsnnis secularibus absollllC, el generalitCl' luqupndo. lIun vero de
lndis, qui non solt'nl in his lermillh d/'signari. drindtl pru eollem faeil Buliam Pii V,
Cnjus ,il'lut~ 1.i1is faCIIllis compelil, et I'st ín ollline 24_' Tom. 2." Bullarul11 iII brevi
prIDdic10 ilu declararí, Ul loculll habere possit in loeis, in quibu' csl deJIcclUl;
J'uruChOl'llln: orc1ill,lrie aul~m loquendo c\elfeclus Purochorulll esl. Licel c;)im UI
Parochi sllfiicíp.nlcs silll sol(~rlj disposilil)l1i Cnl'\Jlur,' ix fieri polcst. ut ollnilJus
sibi comrubsis a<bint; I't III qui adslIlll, pnrlll11 grali Indis esse soleot; ulldi
difficilimc aduuei possllnl, ut iI/is in[l>gre coulill'aulur. Dem'clus ergo eSI, aUI
lJlIlllimoclus, aut fOl'lnulis, qlliriquid de malcriali prlllst'ulia silo Pl'lIllel'ea lic!:t
rp. I'era ila Sil a sacra cougr(·gnf. decrelulll ln auctur.• :Immi Ponliticis confil'matulO; id con Ira unam esl sanlllm provinciam pronunlintl1lll: et acla inlel'
alios alil'ui noe l'e nequeUrl non cítalo X.' 11.. A.; quos auducit i\Jarius i\n\0ninns Lib. L' \'al'. resolut. 82 n.· 7." ]lIl1ltcI'Cjuamquoc\ :... aliqnos dici potes!,
disposilionelll diclo iu foro exlt'rno procedere, CUI11 lamen nulla Pii V, pl'O solo
iU\'ruo sulJrngelUr, et hoc religiosos debert! esse contenlos, ,Ui lnuol'um saluu
melius cOllsulatur ./)
Nem sc contraria o dito Al'end no IiI. 17.• Cap, 4.°11.°22. «Jam quod de
prid:cgiis Pontilicus dicilur, robol'c \JSt penilus dcstltulus; lIulla cnhll peculiarls
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eu seja ás semanas, ou aos Ulezes, como parecer nlnis cun\'euio~lt8, assim
a respeito do seu serviço,como dos Iodios.com condição,que i\S louias que
só podcráó ir com sells pais. c maridos. niio hão do pernoitar fóra de sua
aldéa.: sex.ta, Cjue os l/les moradores, depnsilaráó prillleiro. melado 1.10 suJario na m:io do missionario,e no fim do ser\'i~o salisfllráõ a oulra melade,
com pena de pag~lr ell1 dobro, se recllsa rem fazei-o.
Concluia-se fillalll1enle COII\ o regimellto das missões de 21 de Dezembro
de 168G,que o Sr. D. Pellro mandou lavrar com 101la 11 circumspecr,ào pur
bomens zelosos, experientes e amanles do sen'iço UH Ocos, que é o fim
principal, ü que se devem dirigir todas as disposições n~aes, e não pelo
capricho, e direcçiio tão sómente de ministros, que mais atlendern ao lemparai, flue ao espiritual das almas. Esle regimento 6 O que ao presenll:
existe na sua devida ohservaocill, e 01 senado â risca, llem di! lugar ii
queixas, nem abre a parla a discordias, porqlle de seu cumprilll '11l0 depende a paz de lodos. A subslancia do que nelle se delermina é: primeiro
<[ue os religiosos da companhia, e de Silnto Anlonio, e por conseguinle
todos os missiona rios de outras sagradas relio-iócs, tcnbão Hão só o gOV(\l'no espiritual, mas lambem o temporal e polilico das ald~as (pelos gr:lyes
inconvenientes, que do conlrario se seguião) : segundo, tlue os mis ionarios cuidem em augmenlar 115 mesmas com descimenlos, e que estas n50
tenhão menos de ccnlo e cincoenla visinbos: terceiro,que a repartiçiio dos
Indios, se faça em duas parles, para que no lempo que uma trabalho. uestanse a oulra; e para que não haja queixas, se malriculem os Iuuios, ti

concessio habitllr, per quam possillt relil':iosi, ub episcopatus ereati sllnl. N
I"t'gius ]lI"tl'(Joalus r.xel·celllr. offidunJ Paroehi sine onlinariOl'lllll liel'ntia adllliuislrare- el n." 27." 5 - lIeligiosi, qui sine approl>alioui episeopi in tadnlinistrationcm ParochialclU se inl;erullt, \lI0rlaliler peccanl, qnia in se Gral'issilllil
Ponlifkis Ulaudata Iran. gredilllltur, el jura ('piscopalia \'iolanl.» Por quanlo no
supradilo cap. 7.° falia somenle na confi são a respeito dos Judios, o qlt.ll
Sacramenlo podem os regulares adminislrar sem appro,'ação dos hispos pelo pri"ilegio ele Pio V, em razão da necessitlade, e [,illa de l'arochos, o que \1'1ll
maior força liaS missijes do Estado do Maranhão, aonde sr.nãu achalll oulros
secl'rdOles, quc allminhlreIU assim o dilD Sal:l'al11l~lIlo de conlis (io. como os de
mais Sacraml'l110s, lIIai' UI) f[u~ os missillnarios. g no cap. li." do '1'0111. 7.r
falia a n'speito daqll~lIes lusar~s, ~ dOlllriuas aonde rrsiàclll l'arochos crendo'
cononic;lIncnLe na forma do Concilio Tridenl. ; cm esles lugares he certo que
não p')delll os regulares pelo dilo pril'ilrgio. nem por oulro qualquer eXl!I"citas
os omcios dc Parod,os. r.onfurme ii doutrina de Soarl'S i1Jlnd Pcliz 3." Trilei. 8.'
t;ap. 3." n. o 1.' e 5.' « Ubi eeclesial hopaela suul fundallll, nOIl possunl regulares
anlplills, IIli pracfalis pril'ilegiis concessit ralio, ob (I'wm ('a conCl'ssa SUI1I,
Jlel11p~ convenicns lidei propagalio ia iis Icgionibus ad quam sine dubio nlln
cslnecessarilll11, neglle ClJllvcniens, quod regu!óu'cs usnrpenl jus ParOChUl'llUI qnaudo
his cura commissa eSI, cllm id pOlins excitare lales, jurgia, el disscnlioucs. »
E a uilima razão pódc ser a doutrina do mesmo Peliz, in eodem trilcl. 8."
cap. 1..' S. 5" n.' :I.2~ aonde diz que quando os privill'gios pOl' discurso do tempo
se fazem perniciosos, (' nocivos a oulrils, ou ces ão por si mesmos, ou se .podem
revogai' por aquclle mesmo que os concedeo. Ma~ nas missões do Estado do ~Jara,
nftão não lt,:m lu;ar esta doulrina, por Cluanto uelJl os Bispos se podem olreuder de
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pejo livro ua matricula se reparlào pelo governador, e por Juas pessoa:;
eleitas pela camara e pelo superior que fM da c,)mpaohia ; quarto que a
Cllda um dos missionarias. se conceJão yiole e cinco casaes. para com o
proJucto de seu serviço. poderem acndir ao bem temporal e espirilual de
todos os lTlais ald050s. Constava estar o Exm. go\'ernador Xavier de l\lcnuonçll, lavrando outro novo regimenlo para abolir o que acabamos de
referir.
E pelo que respeita no capliveiro dos Indios, mandou ullimamente Sua.
Mage lade na lei ue 28 de Abril de 1688: primeiro, que se pOSSil füzer
guerra ofiensiva aos TapuJas, que invadirem com armas os seu~ domínios, ou aos seus vas nllos, assim Iodios, como Porluguezes, e lambem
alls que impedirem aos mis iODarias 11 eotrada, e pregaçiio do sanlo Evangelho; julgando- e por bou presa Lodos os que se lomllrcm cm tão justa
guerra; segundo, (lâ lIuLoridllde ao governador para fazer a mesma guerra
com condi<;iio de con ordarem nella os prelados da cumpanhia c Santo
Antonio. e o ouviclor ~eral da comarca. c não concordill1do. recorrerem a
•'ua lilgeslade; ll'rceiro. manda fazer enlradas ao sert~(l com tropa de
resgales para os que e tiverr.m á corda, para sen~m r'omido , e, colhendG
esles Ilnles serem 1'1'. r-ralndo: do qlJ fIIorlo, ou para os que forem eSC!'(j\'Os
t1IlS mesmo lndins, lendo-os feito em guerra jnsta, que preci amenle ha
de constar do eu eXilme, devendo-se enlender cm sentido de junli,'o ou
llns uu oulros, c niio como Af(lrmnva, e queria se observilsse certo miIIi tro notavelmente contrario a semelhanles lropas. que queria se entenquI' os I'r~\llan's \lsrm de srns privill'gios Iplando a necessirladl' assim o req\ler. nem
lia pal'Ochos que SI' ofi"!·ntlão. pois nas dilas nlÍs Õl's. COUlO j~ rep':lidas .ezes fic:l
dilO, uão ha 01111'05 sacerdutes lllp.is que os r 'IiSiosos.
O ll'l't:l'iro prh'il,'~io hc concedido .í ord,'m de Chrislo. Il se contem no Lív. ela
drliniçõ"s da mt'sma Ilrdt'm T. 12," Sec. lJ." aonde se diz por hreve de 1'\ic:oláo Y,
rIo anno 1115lt : he concedido aos Heis d,'ste reino. como lilmlmn 1'1'.1 ao Infilllle n.
lI"nri'llll~ qne pnssãlt mandar as conquistns l't'li~illsros de qualqllr.r ord"m com
Iil'clI<;a dos srllS "relados para pnlle~m ou "ir de confissão aos mnrildores daq nellas
pane, ; e aos que a pila forem absolvei-os de tonos os cazns reservados. e administrar-lhes os Sacramenlos indeprndenles do ordinal'ios Ih're. e Iidlalllente. - Donde
COl1l0 sejamos mandatlos a (!slt~ Estado por Vossa Ma~eslade para baptizar, confes~ar.
l' adl1linisll'ar os filais sacramentos aos Indios rios <!istriclo 110. sos que "ossa l\lag ps'ade nos tem a~sil!nado inclependentl'l1lente dos Bispos o poc\emo filzrr p,olo lal
privilegio: o qllP parece não ler duvida algnma por se acrescpnlill' alli-I'sle privilrgio
mio eSlá (IPl'o~ado nl'IO se r1erogou IwlaCI'l!acão das Preiazias, e nesla possp pslft ii
ordEm alê hoje: p lo (/ue delinillllJs. I' c1eclaraiuos que nesle modo "'l harlp p. ('cpdr,',
e conservar esta jurisdição. - Nem importa dizer nodrigu~s fallando dos pririlCh'ios
do dilO i\itolilo V.
« Qoorl in tl'rvis, uhi snnt episcopi jam ra non possinl. qlload olllnia in pa l'onlPlIla
frlli (Iicli 1'(·lif:(iosi. ele., )1 1>0\' que fi.lla til' outros privilrlZios cnncedirlos aos rpis de
(;asll'lIa. e nãu c1l'ste que foi roncl'c1iclo aos scriuissionos J'l'i de I'orlul(al, do
qnal lH'm eHe. nl'ITI oulrn nulOr rilz nlt'nl;ão on ptlr não (erelll nolicias de la. ou
pelo 11111'1'1'1'('111 lraclar, Tã,) PIHII'O se pó,lc dill'r. qlll' foi I'slp o prh ilrl!ip J'l'\' l;aclo prlo Collcilio Tridenlin.; por e"te Iii 1'0 lias rj"ffilliçiics da Ol'llrlll de Chri~lo
~e illlpril11io no allno de :1.628; G5 ilIIlIOS 1I"pois de prolllldl;ario (I dilO er,"dlll.
f' I]u
os rrivi/e:l:ins dOI. ordem nihl flll'~n n~\',~~dos pelo dii(l CllnciliG. S~ dfl'ic\.iu
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dô:;se no sentido copulativo, que fossem escravos, e que esti vessem á' r.orel..,
e sem esta ultimn não consentiria a ditü tropa, não obstante ri p_rmissiio
real dos moradores do Pará, porque sllstentllva que (l condição ue estarem
á corda,cra só unde se estendia a cnncc5siiu de Sua Milgestade, que era o
mesmo que impossibilitar-se a mercê, e nuncn poder nvultilr o numero
dos resgates, por serem muito raros os quP. nestes tempos se achiio á
corda, pois estimào agorll mllis a conveniellcia de os vender por escravos,
que o gosto de os comer rendidos; qUilrto, que nestas tropllS de resNate. ,
va cllbo escolhido, pelo superior da compêlnhill. e levo rnissiollllrio da
mesmll, douto, que ju\O'ará /I condição dos Indios resglltarlo , conforme o
conhecimento dos exumes; quinto e ultimo. que O custo destes re gates,
se faça pela fazenclll real, e os Imlio, resgnlado , se remelliill ás camaras,
para os repartirem com equidade pelos moradores, que não dariio por elles
mais que o custo, que tiverem feilo, para depois se restiluir ao thesoureiro
dos resgiltes.
Este regimento e lei, de l638 tem si(10 atê agora os dois polos, em que
se tem suslentndn o goverllo deste Estado pelo que respeita II Illdios,aldêas
c missionarias, com os duas moderações, feitas depois no reinado do
D. João V. a primeira cm r('solll~iio de 13 de Abril OA 1734., ql1e o
governador não possa f"zer guerra olT nsi"l1, sem primeiro remeller o
seI) voto, e os dos ministros da junta de mis ões, em s gredo <lO
conselllo IIltramarino, para este dllf a ullima decio Áo; a segunda
em resolução do anno de t 748. para que o governador nno possa mandar
OOnlra os orclinarios no anno dc 1573 pelos hornl'ns mais doutos quc halia em
1'orlllgal, como traz !'('rcira dI' man. n'g. rnp. 55 n. u 7", aondc InOlhem diz
lJl1C todo~ os privilegio. lJ'lI' linhn n orcle"'l anl"s do Cuncilio fUlão nflflrovndos. e
dI' novo c('Il(·.cdidos por Pio V no anno de 1576, em lima Hulla concp,t1illa ao rc'ino
de Cnstel\a. {C ClljllS confirmationis (ail) ct apprlllmlioni~ jll. iIlico ad OIililias hujns.
I'f'gni transiil. •. IIrevi ad id parliclllari, 1]110 fruimur, qnolt slatim privili~ia. Cl"xcmp'
lionis C0I1CC5!-1Il milill1S I-Iispaniac CCllscnlllr conl;cssae mililiis hlljllS regni ju ..d.'m
l'ii V impelralo a rp~c Sebast. anno 1575, qllod illlimalllm flroponilur hujl1s rCl:\ni
ol'dil1ariis. II Nem lamhpm se pode di7.er eslar revn~atlo o dilo pri\'il('gitt 1)I'Ia C('lISlitllição. cc ln-crlllnbili, D de Gro'gorio XV. ou pelo hrt~ve « Cu III Siclll.l) de Innoccncio X, por qlle corno diz o mesmo I'cr. Cil n.O 5.° privil,'gia ordinis non SUllt silllplicilll!' tnli.. , spd conc('s·sa io n'ml"H~raliorH~ serviliorllln (polillS san;':lIiJll', qllam
donala d~lJenl censeri. diz no n.o 8.°) Unde li::el prh iI!'gia de se slriCle inl'rpl'etandn ~inl cap. Sane d., prh'ill'giis cum \'lIlgarihus. 1'[ genp.rali dl'l'flgilli(Jnl~ LO II i
valcant, el eo "is qllm ~l()nilrch. consullalione 93 u.u 8. u Cillwd. decis 73, L' p.
Sicnt allt<'1n ea, qllal in prIDlIlill1ll lilhol'l1m COlIsC'l"p.nllll' ,) E como nenhlllll
DI'crelo llulla. Oll Cnn'litllil;ão faça especial ml'lIç~o deste privilegio. não se poclr.
dizer, qll'! I'slil l'I:vogado. e se pode \'er Per. nu dilo caro alll'l{adn, aonde Il'ilcta
1arl:arnpnle d"sla rnalcria. Pelo qnp., corno seja tão manif,!sla a jusliça da uossa
ispn~fi(l. e a faCilidade dos pril'ilegios, de qlie gozamos, e lemos gozado 1:111 tl'mpo do~
mais iii, pos passados.
Pcclímos a V()s~a ~lage.<ll\r1c sfja servido nos mandar conspr!'ar na posse
dos ditos prh'i1egios. c or,leoar ao llispo do Pa l'ií , que dl'sisla dos illlentos qllp linha d' vllsitar ao, Inission;ll·ios. para qUI) sc nlío pCl'lnrhe a paz. I':
afrouxe O fprvor com que servimos ii VI/ssa ~Iil::rsl<id(l du rcclncç;10 de lanlOs
Cl'lIli(is.
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tfopns de resO'ums, sem priml:!iro inform:Jr com o son parecer, c dos moi'
millistros dajuntil, se ha, ou nào os Inuios nos sertões, COJtl as C()J1tlj~õe9
que requer a lei de 1688 para serom resgatàclos.
DOS TRAIHLÍJOS DE OUTRO ;\IlSSIO:'1ARTOS NO E UOO DO MAI1.\NlJÃO, E DOS DO
GR.\~DE P \DRE ANTOi'iIO YlElILI., ATÉ A SUA PAI\TlDA P.\L\A O PAR.\..

Já referimos algumas ac~ões de virtude, assim do Paure Vieira, como
ele seu. subuilos 001 a SUél feliz cbegada aI) Maranhiio, na entrada do anilo
de 165:3 (em qne tambeU! entrárão a trabalbar com certas c peran~as da
colbeita,para não cortar o tio á historia, com as do Pará, e niio adiantarmos

os annos, iremos cOlltinualltlo 110 '\laranbiio, s IIS glorio o servi~os pur
tudo o anuo de 1653 üté a ultimo partida, que üq uelle grande homem fez
na reducçiio uos llldios do Pará, com a mira po tn nas muilas na~ões do
I ia das Amazonas, em que pretendeu empregar os fervores do seu
zelo, e repartir a illl1uenciu de eu goverlJo, clljo primeiro emprego
foi cuidar do en ino da mocidade, mandanJo cOlltinoar com maior fervor
a dasse de latim para os e tudotltes, e um" boa e gronde escqla para os
meDiDos, para IUO 'om ii letras se podassem lambem introduzir na mais
tel l'il i lUll ii virtudes, por serem esta" o fim ultimo dos louva veis e
proveitosos ministerios da companhia de Je us; s:mdo lfio grande o
l;otltenlamento dos 111 r:ldaro:;, que uns aos onll'llS, se davão publicameute os parabell , VCJ1Llo destel'fllUa pela diligeucin uns mestres da
'ompanhia él ignoraucia da terra, perpeloada llté ali na inculta e mal empregaLlll illllole u seus filh s, que notavelmente se adiautaviio, ulDas vem
tristes com as l'epreh I) ões, e castigu, pÜl'ém n mais c1lls vezes aleo-l'(,s,
'om a remullern~:ão UOS premias, 10 nilo fultaViio, li vi -tu dü mOl'eéimellto, endu o pril\cipaes emprc;.ccl-, par(l que tinha cooperado com mã
)éJl'o-a, ii ae;til,icb lo e provida tlilio-encia do Padre Vieira c 111 quem. ahia
a iol'aliLJiliJau (lo proloquio á l:meras con llt cere nlllflum est,e (jalJldlas
planta' bem ultivadas e pOtliiio esperul' para clianto no\'os e 00111 •• IZOIlados fruc.:tos, que o meslJ10 operior qllel'ia Se deve seul ao ~IJilivo, cr
cuidado' dos lllestr
da companhia, Estabelecilla 01:1 111011101' fürl11l1 a
doss c escola, cuidou tla assi 'lellcia dos elll'cr;llo.', e vio-il,1I1 'i'l ('um o:'
mori!.Jundo , lIiio sc estjuecelluo ua dosampüro los Inisurul'cis prl'!;() , U
para que tuJo StJ e:el'lltilsse com os auxilios DiviIIO.', r,~ 'ommulllla 'il il
toJos a rczn ou tanto do ,'antissimo tosnri6, da Miii ue Deos, e (jlltl lodlls
as im 1'1Irtllo-uCZCS comu Tndio', D:~istisscm <is doutrina cSl'lbelcddil Ilil
igreja Ilwtri'l., Jci 05 sermões, e Cllstllrnaua energia c1o'Padr Vieira, iu r'ulheudo no r:o! fessiollnrio o que prilll"iro semeón.l do pu/pilO. porque cm,
hora nüo fultassem pedras e c, pinhos cm que l.lullilS vcws call1il,e henl ,
taso n semeul para iJbralldar ii' prim 'iras, IHI'luvil il grai,;i1 para fi ',;mOlltar as segullutls,lIiio I'altilvü a itldu tria, ell li IiIlltO '11 IIÜO t"paril ,'Olll
ii bOtl terru, qll
essa sem muilo trahalho pron elliu III~o. 1\ um'r l;i11 {)
Jrurto pelo trabalho. Jil il fre 11lclJ"ia dos Sacramentos (:ril onlinnria. i~ 1';,f'urma dus co"tumc u lII~is cx<:mplür, a restiluil.:i\(1 U\1 li:K'nlndll do" !.ld:o"
LI
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fi mais s[l~uilln, P. a mnis pralicaua. não sendo nccessarias as extorsões da
violen€ia, quando liMa a execu~iio subejavão os meios da suavidade e
branduTll. Dava o superior por bem empregado o lraualho da predica,
pelo muito que inleressava na pesca,pela imporlancia L10s lanços, e só se
doia dos suudilos, vendo-os tão fatigados por fulta de companlJeiros, que
lhes ajudassem a puchar as redes, qu~ parece se querião romper pela
1l1lliLidiio de peixes que a prendiilo. Mas ueste cuidado os tirou logo a
AILíssima Providencin do Senbor, que como u vinllU era loda sua, linha o
cuidarlo de Il\'iar nlilis obreiros pura o lraualllo della. Irão estes, cint:O
fen'orosos varões que o Padre provillcial d/) llrnsil, Francisco Gonçalves
man:lilV{I de SOCCOl'l'O a seu grllnJe amigoe subdiLu oPadreAntonio Vieira;
YiSlo que por lIomeação sua era ellc agora supc:rior de loda a missão, sujeita lIaquelle tempo aquella edincativa, e sempre glorio a e respeitavcl
provillcia, Era o primeiro e superior dos mais o !'adrc Manoel Nunes, professo de qlJlIlro volos, val'iio acreditildo em virtudes e lelras, o l'adre 'AntOllio Hibeiro, insigne lingua; o irmão lbeolugo Raphael Cardoso, o irmão
llllmanista BenLo Alvares, c o irmão coadjulor tell1porlll, João Fernandes.
l:nLrou esta pequena reclula pela llahia ue :S, José, QUl1 fica li lesLe do Ma·
l'ill1hão, e saltando aonde cltamão riba mar, com a i/lvocaçiio tiaqueJJo purissimo palriareha, vieriio buscando a cidade, abrevianuo e segurando a
sua viagem por lerra. Dctiverlio-se 110 caminho em duas aldêas de Indios,
nas quaBs o Padre Ribeiro, prégou na lingua do lirasil, em que era perilo. com laula valentia, e fervor de espiri~, que foi preciso delerem-se
nlguns tlias,para ouvirem de confissão aos lndios e Indias,que quasi todos
:c conrcssárào e commungárão com nOlavel consolação dos novos 1I0s'"
pedes, que quallr}o assim frucliflcavão de caminho, que rarião de assenlo!
:llegánio finalmente á cidade, ollde na casa da Virgem Senhom ua Luz,
fonio receIJiuos IIOS bra~os do Padre Anlonio Vietra, com inexplicavol
illegria, a sim oe11(', como dos mais Padres, ue que forão tratados com
mimos tle il'llliios,e ügasallwdus com caridade religiosa. Com esle pequeno
oecorro. e vinc10 a làu bom tempo. já o superior da missão podia reparlir
('om as parles, rllle por enLeio julgava mais necessiLadas de operarios.
Nilo se osquct:eo do Pilní, que reservamos para seu lugAr por não corIl'mos o fio ao que VillUOS UiZOIlt10, e qUHremos rematar os successos do
pre l'llle allllO de 165:3, com o muito que obráriio o Padre Vieira e seus
:-ulJdilos, e les lias vi 'itas dlls 1Ildêns, c algumas entradas no serLão, aqueJle
(lt'lllro 1111 c:idnde e seus contorllus, qlle aiuda pal'ec'a I'equeu!l messe, á
\'hlil de liÍo fervoroso e esforçado espirito. Corno capilão, a quem as exlH'rienciils nn espiritual conquisLa tinhão acredilado a eleição do cargo
'lHe servia, foi disLribuindu os postos, e assignando os lugares a tão vu\<)1'11,<,0' ('ollllmLenles. Nomeou pu!' embaixadores aos lndios Goajaj~ra~,aos
(llllS padres li'rancisco Vcloso, e José Soares, pelos quaes Jllandava an'llllll'iar áqllclla nação a publicação do EvangeJbo no rio Pinaré. onc!,e
• \1'10 disLallles, sesou!a legoas da Ilha, elo Maranhão. Aos Padres Antol,ju e Tilllmé Ribeiro, com o irmão Bento Alvares, (lUe Visitassem as ai.
dêas chi i llltl , uHdalJuo c discorrenuo de urnas o ouiras cm um continuo
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gyro, tudo a pé; POI' se rilzerem mais esre~illsns os pll. n , que romo os
de seu superior, evangelisavcio a paz e bells ua viu a l'lerllll. Na ('a a licllva
o Padre Vieira, com o Pilure Manoel de Lima, e os irllléill: llaphi1el Cardoso, Anlonio SOilres, Simão Luiz,e Joéio Fernam.les, os primeiros para li.
classe de latim, e escolla, e os outros dous para o exercicio, e mini terio
domestico. Dispostos as im os varões desta nova e assús comp('nciflsil
e principiante provincia, entrou cada um li cumprir com ,IS ourigarões
do seu laborioso apostolauo. O padre Vieiril,como primeiro e superior uos
mais, cuidou em ser o primeiro no exemplo, no zelo das ,dmas, e edificação dos proximos. Resolveu-se com o parecer dus Padres (siio palavrils
suas)que até a parlida dos navios para o reino,desse annllde 1653,f1c.as. e
O PadreMoraes lia cidade,cuiuando no cllthecismo dos1udios e examinando
os baplismos,por estarem muilo invalidos.para o que fui seguindo o rol do
parocho, para niio ficar alguem de fóra. Nisto se fez 11m grande serviro a
Deos, parllculllrmenle aos Indio ; porque a necessiJade espiritual extrema
em que vivia esta mi eravel gente, diff1cultosamcnle se pôde cOllceber.
Muitos delles estavão <linda pllglios, e assim vivi1io e morriAo na ca a dos
Porluguezes, e quando os rcprohontliã.o desta impiedade, escusilv1io-su
dizendo. que não linbão padre da companhia,que os lwptisassem ((;onlO
se só esles podessem fazer. Muilos achou o Padre bapti ildll~. que vCl'lladeiramenle o não erão; porquo lhes derão o baptisl1Io sem nenhuma
inslrucção, nem fazerem conceito do que rcccbião.
Dos mySlerios da fé, raros enio os que :Jui1io o que era necessario pllra
se salvarem. A.chou volhos tle sessunta e mais annos, que nunca se COIIfessárão, 6 os que o íizerào algumas vezes, pergunlados quando'! Repontlíão, qne com o Parire Luiz Figueira, que por boas contil havia
mais de dezasolc annos tinha sahido dessa cidade. Deslerrou oPadre MOfiWS
o abuso geral muilo introduzido de se Il,io tinI' a rommunbão aos Indio.,
llem na hora da morte. (} qual estava aqui estauelecido como lei. e qua'l
o mesmo se prali ava com o UltO do Sacramento da Extremaullcçào. Os
Indios monos mal instruidos, erão os que assistiào nas élldeas, que antetinhão sido frequentadas dus Padres antigos; ainda que tambem nellas
eslava quasí perdido o uso dos Sacramenlos por falIa de quem Ih'os administrassem. De sorle que achou a maior parle (los Indios quc vivião
entre os POl'luguezes, como se então acalJa 'sem de descer do sertão, u
com alguns vicias demais, qlle se lhes pegáriio dos mesmos l'orluguezes.
Assim l'allava, e assim roferia esle aposlolico varão,seguudo o que achava,
e apalpava com as mãos, que li nãú sert'm lão fieis n.a oscripla, se fazilio
impos iveis de credilo sues narrações. Não podia deixar de penetraI' n
mais vivo da alma, o que enconlrava seu zelo em tão sanlo éxercicio, que
niio podia deixar de ser de grande agrado ue Deos, sendo louo o proveilo
das almas,que não inleressavão menos na sua induSlriosa caridaue, que o
unico remedio da salvaçiio elerna, o que wio podia deixar de comrnunicllr
ao operario grandes julJilos, assim como AOS nfilhados grande benção'.
Nessa mala brava, ou nesse serlão,e cidade enlníra o Padre Vieirn,rom lal
fervor e ~elo na Slla cultura, que cm poucos mezes, se via no Muranhiilf,
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mlJllDclll loun a s('enn. Com 05 mesmos catlleci mos qnc form,íra, unll
l1111iores, outros mais breves, n onlros brevis irno-, instruio a muilos, quo
1101" mais habeis passüviío de discipulos a surIlcientes mestres, communi('(lOdo- e a lodo. em brtlve tempo a pureza das aauas ela anta doutrina, na
qual looos nbundanlemente hehiüo a sua maior felicidade.
O maior trabalho deste bom Padre erll o do confissiooario, anue
jú prlllicos n;l sua o1Jrigé!~;iO acodião a siltisrazer o annlla\ preccito,
sendo-lhe' preci o e ao Padre Manoel de Lima gaslar com o dia grande parte da noite, para que se não rccolhesse penitento, a quem a
. ua caridado niio nClldissc com a mesmo rcme lio que buscavll. Assim
j'avuva, e assim replanlilva ello aquol1a Cjuilsi assolnda seúrn elo onbor,
mio com pouco suor do seu rosto, e de seu inscparavel companheiro o
Padre Limll, comrOlmicando r r~il , e renovando alenlos, a bondade infi·lIila do clIhor dclltl, flue n50 deixa do se aOTadar do trahlllho, vendo
o uescjüdo fructo ria colheita, e porquo c ·to na hOfil da morto ora O principal el1'eito e nltimo complemonto de toela ~ safra, e fructos da vida. nella
com maior nssislencia Ibe segurava 05 fructos da oternidaue. Com os Portuguezc5 diz Vieira, sobro o atlRmento o prol'Yre so dnsscs traoalho , em
(lima das suas carta )« Posso srfirmllr a Vossa Royerencia se não lem lralJalhado menos, Cjlle com \JS Inelios ; DOS sorm.ões denlro e fóra de casa,
11é'S doulrinas ele loelos os dias, no oJ.:cmp\o da Senhora e pralicas do sabj)ado, no jubileo du' festas principaes, na visita dos pr sos e ourormos, na
dcvo~iio e ensino dos o tudatllr>s, a sim no ostuclo de lalim, como na c j~ola de ler, c Clicrever, c geralmento nos minislerios proprios lo nosso
institulO, nunca se tem fall(lllo, som embilrgo de sermos tilo poucos, o
cilrregar mait.ls vozes grande pnrlo eloslas occupa~ões sobro 11m só, até
dous. Mas dá-nos Deos e :lccrcscenla-nos (IS forças de maneira, qllo até eu
ClllO 5011 o mais fraco rIo lod08, pO.so a('firmar, que não c tou ocioso. Ao
trahalho corresponde o fructo que 50 colhe e c esle não I'I)S O lão sUl'Yrac1o.
nom a lerra tão pequena se poderiiio dizer grandes r!'lldOS o efi'oitos da
misericordia Divina. Só rl'furirei por muito notorio o Cü'O seO'uinle: li:tilvão dirrcrenles neste Esta.!o as uuns miliaro cahnçil dolle, umn ü de
guerra, Oulro. a rlejustiçn o frl'l.cnda ; comoçou desgosto em materins de
jllrisrlicçõcs, c tinb,io pa sndo as das corlczias, c.lavão .iii popois escriptos
c assignurlos para chegarom 11 outras malorias mais posadil . Acudirãu ao
rolJate clons Padres que linhiio amizade com ambos, e pOslo que uma las
IHlrles eslava milis rija, emflm cedêriio Illllbo" o poscriio o nogocio nas
mãos dos Padres. Compoz-se tudo de manoira que ambns as pessoas c
jlll'isLlic~ões, ficilrão na Sllll nnligll correspondonêia o cessárão
soscal1.laias e illconveniellles, que semolhantos dosuniões costum50 an ar nas
Tcpnbliei:ls. Não cahiél o espirito do llln Ião Grande bomem (poi 01'0 toda
a malaria se mostrou ~ritndo) no pf'queno recinto da cidade de S. Luiz,
filie tinha tomado por sna contll, porquo desta dislüviio é\S ald n dll Ilba,
1II1111S qlllllro e outrns cinco leguas, não pad ·ndo os Padres, quo as \'isiI.avilo (ltlJdir a louas eOIl) a prompli(liío q1l0 requcriil ü necossidade dos
!.J/lrlJmIO~, püssuu ordom aos lJeopililos que cc algum adoeccsse: o viossem
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dlill11nr log ii cidnd .,como fílZião,o'ern para ver c aumirar,o como a qY.:lI~
(j1wr hora do dia ou da noile, se pllnha a pó, um corpo pesauo,a quem
o annos e os lrabéllho tinhão diminuido cm parte as for~as, e sem mai.!!
:lrrimo,cflJe n de nm losco boreliio,corria comI) anjo veloz a acudir o ell
doenle, conre. 11n"0·0 e unndo-Ihe o Sanlis imo Vialico, e ajuntando aos
da :lIma os remedias uo corpo, com tilo conhecida enriuado, que cada vez
mui:; se enlranhnva nos corar(lI~, (lo lodos, nomeando-o universalmente
com O nmoro'o tilulo d péli 'do lndios, brilhundo mai.. n virlude oeste
Víll'iio apo5lnlico, 110 pohres tugurios o vis choupanas de tes mi craveis,
que em outro lempo nlls cnsns dos Odalcros, pulaeios dus reis. Em raro
fl qne ITIorria sel11 o Patlre ricirn á caheceira,
em reparar nas dinlculdUlles qu :B olierrciiiO, já na pns agom dos rios, já nos ombrios des
malo·, e o esctlro dn noite sem caminho, .cm guia, e sem mais auxilio
q110 o Divino, rom o qual vCIH'ia ató a 111 mil diríicultlllUe para que nem o
eatherumenn fica. se som hilpti mo, nem o baptisado sem os Sacramentos
dnrJllelln ultima hora. ror esle cuidildo do bem espiritual de tal sorto
ex 'rr'ia SUilS rllne~ões, que o nüo fazia esquocer do temporal so corro dos
neco' ilados.
nLia o costllmo de nilo pedirem os pobres c1aqnolle Estado de
po ·tn cm porta. comn se pratica naS :cidades, como tambem o muito
menos nil portarias religiosa, quo () fazem para melhor os soccorrer com
a onlinnria c!'mol'i; mil para que nem a introuucção do ahu o nem o
rubor da pohresa o potIe 'sem dcfr~udlll' uo merecimento de Ilma obra
tanto u() ap-rCldo de Deas. petlio ao parocho uma li ta d"s mai necessitad') ,ao. qnaes sempre Ilclltlia sua vigilanria, senüo pelas de maior
qUllntia, sempre porém pelas leis da mai subida caridaue, nüo se del!rui\li!ndo de o. onvidar pnru o remedia da alma, nas confissões depois
de o 1 I' já s ccorritlo nas nece sidatles do corpo, e pal'íI qlle aquella ro~
desse abrllngcr ti tr)uos, e tivessem algum élbrigo nas suas doeoç<Js, os
pobres, influio com Il cftlcacia dos seu sermões uma tal misericordia
nos irm50- de'la Santo Casa, que todos 01 um' oITereceriio Jogo erro sn~
c!>molla pari! a funJaf:üo do IIIn hospital. Jas succecleo a osta obra o quo
onlin<ll'illlDcnte sllccecle a outra, quando o. que a idear'io não podem
ronlilluar fia slla devida exccllçào, porque mUllatlos com a nova mesa os
i.lmüo , nJlldúriio tnmb~!T1 ;JS \'011lade5, c ficou suspenso por enlão este
monnmento da picdatle chri tiL
E'I~s e oulras mais difliculdalles se vrnc0rão t1epoi , qnanuo ua" müos
dos homcn. passou [I obra rnr" ii de Ocos, pelo motil'O que referv fi
mesmo PudI' Vieil':l, querendu o m smo enhor snti fazer os de cjo. do
scn servo, pelo milito que este trabalhava, p la sua maior gloria, cm bcnuGcio dos proxímos.
Querendo (n!>sim diz ao Padrc provincial do Brasil na sua carln) e-lm.
novos irmãos da mesa ua 1\Tizericordia, qu lho fizessem o alerun sermões,
c qllC os remediassem pelo dinheiro eu, com o provimento para as
missas tia nnli! Ca 11, por haver jéi muitos meze~ sem vir navios; veio o
procurador c mais irm50s ü conseguir o pedido, menos o aceitarmos"
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preço, mas pelo bom despacho da sua peti,;ão, sem pro lhos rr.ettemo cm
conJição, nos havião tambem despachar. Promettêrào que ~im, e dcdarando eu que a nossa era,que Suas i\lercôs fizessem a obra 00 hospital,
todos convierão nisso, e o agrüdecêrão muito.
Quizerão assignalar os dias,em que se havia tratar da ohra,mas nós não
consenti:nos, senão que fosse logo, e sabindo com o mesmo procurador c
irmãos, fomos ao sitio lia Mizericordia, traç.ou-se o hospital, c se enlregou
a obra aqs ofUciaes que havião correr com o ediHcio danuo-sc-lhes a gento
do serviço neccssario para elte. Tudo isto se fez naquolla manhã, e no dia
seguinte, e por principio, se começou a enfermaria de doze camas, que já
está feita.
A primeira cama foi logo da nossa casa para a do thesoureiro, moito
limpa e concertada, porque houve um religioso, que quiz dar a sua para
os pobres. c elle dormia dahi em diante em uma taboa.
E' esta obra de grande serviço de De05, e será de granJe allivio e remedio, principalmente para os muitos roubados, que aqui chegào dn costa
de Pernambuco; porque ainda que a gente da terra, como costuma, os
soccorre, e sustenta a todos com grande caridade, e as pessoas nobres, c
de posto maior; comtuuo, como vêm muitas vezes alguns feridos, e
outros docntes, que lue não basta só o sustento para poderem couvalescer
e viver, sempre este no hospital, terào melhor commodidaull pnru serem
curados. e melhor tmclados nas suas doença. Este hospital, que por então
foi de grande abrigo aos pobres, veio depois a experimeutar as ioconstunciasdo tempo, que tudo acabao»
Quaudo encontramos muitas e agradaveis memorias deste insigne
varão;lendo em suas cartas a fiel conta que era obrigado a dar a seu superior maior, e se enconlravão no cartorio do collegio <.Ia Dahia, pelo que
toca ao augmento espiritual c temporal da gloriosa missão do Maranhão,
que bcm se póde chamar tal, por contar entre seus varües illustres um tão
grande,como o°Padre Antonio Vieira, em quo brilhárão mais os talentos
do pnlpito, em que foi principe, como o mundo confessa, se as preciosas
virtudes la alma em que foi eminente, como disse o dOlltissimo Padre
Gaspar Ribeiro, como escreve o erudito Pallre And ré de Barros, na vi<.lLl
daquelle seu famoso heróe. Assim diz filllando de suas virtudes. Se o
mundo as visse no pulpito sem sobre-peliz, ~eria de opinião, CJue concehi,
e ainda conservo; persnadido, que entre tantos talentos naLuraes e tio
espirito. o menor no PadtOe Viei r a era o de prégador.
Meção agora lá 05 devotos de Vieira as grandezas daquel!e principatlo
na prédica, com as eminencias ueste espirito, que vemos resplandecer na
America entre os exercicios da caridade, assim como já tinha luzido o talento na Europa entre os innumeraveis applausos da prédica. Oh varão
esclarecido, c em tuuo admiravel! a quem o zelo da salvação das almas
(virlude nelle a mais dislincla) fez trocar os mimos o npplausos da côrte,
pelos trabalhos e suores da missão, acudindo au bem de tanlos miseraveis
e soccorrenuo as miserias de tanlos nece ilatlos, até ficar sem apropria
eama de que usava para largar ao pobre, que de jus[i~a a pedia fIlie ainda
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que li sua humildílde nos escondesse na carla, c6mo o recommendaya li.
mouestia; a narração de outros escriptos nos derão a conhecer o autor da
obra por todos os titulas de misericordia.
iio costumava o fogo dllquelle peito dizer basta, porque todo o pasto
era Hinda ponco para a voracidade de suns chammas.
O ardellte espirito do Padre Vieira, como já vimos não se contentava
ainda com o muito que linha feito, porque ainda se nào tinha empregado
fiO que mais, que tudo desdjava, que era entrar em pessoa na espiritual
conquista do rio Itapucurú, em cujo districlO se dizia eslar a naçào dos
Dllrbado , de quem tanlas cousas se dizião. não sendo menor o que
deli s se contAva, de terem harhas, como os Europeos, contra a natureza
orrlinarill dos Indio , por se dizer procedião daquelles, que logo nos primeiros t1escoi.Jrimentos naufragárão na barra do l\Iaranhiio. de serem
mnis politicas no tracto, e que pela slJa di tincção e valor erão arbilros
11a nações conflnanles daquelle sertão, e fiualmenle dizião terem em suas
povoat;ões 1l10'umas cruzes, que davão a entender tiveriiu em oulro tempo
.dgum conhecimento de nOSM fé, e esle accrescentavão (mas todo o referido 101' tradicçiio) ql1e não podia ser de outros, que dos primeiros, que
intentárão, povoar o Maranuào no anno de 1535.
E las noticias, posto que não o asseguravào, por não baver le temunha
de vista em que se fUAdélr, não deixavão com tudo de avivar o desejo do
Parire Vieira, pllra entrAr no descobrimento de. tes Judios, om o ultimado flm de os regenerar fi todus !las agua do Baptismo.
Participou os seus intentos ao capitiio-mór govervndor Baltbazar da
Souza Pereira. propondo-lhe as convelliencias de trazer consigo algum
prol'eito aos moradores daquella sua capitania. Approvol1 elle os intento.s
c nsseotariJo nmhos, que se fizesse a entrada por São João, de 1653 por
er o mais proprio de semelhantes entradas. Feito () assenlo em 27 de
Fevereiro, tralárão por ultimo se fossem arrumando as cousas mais preI;izns para O uom logro da viagem. c como a occa iões em que um e
outrO:H encontravào eriJo muita, tambcm eruo muitas [IS em que o
\'i1dre Vieira lembrava o ajuste, para que o descuido não malograsse
depois o L1esejado elTeito da entradll.
HepeliL1as eriJo ns lembranças, que o fervorozo missionarin lhe fazia:
porem a lodlls ellas (são palavras suns) me respondia o capitiiu-mór- que
tudo ia prevenindo. -Comtudo os lJaures, que andavão p 'las alrlêas, e
erão dS occupa~ões, em que estavão divertidos os Indio , que bavião hir
comigo áquella entrada, me avizllrão por vezes, que entendião. qlJe ella,
se !lào havia fazer, e que i) r.apitão-mór nos não fallava verdade. Fundarão-se (e uem) em que os lndios (lílru poderem ir,devião ter feito primeiro
0- uus ro~as, e que O capitão-mór no tempo. que alies as havião de fazer
os tl'ilziil occupados nos scrvi~.os de seus interesses; e sollretudo. que tll1ha
plitlltado ('orll elles dutls °'f,lndcs lIVO ril d tIJhilCO, ilS quac' e lInvião
colher, e beneficiar llO lOesmo tempo da jornada, 8 com os mesmos
lndios, por não burel' oulros, e que não era couza 7').ra se surl'àr de
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um lton1em pobre, c.l Lão desejoso de o não ser, que houvesse do plantar'
para não recofber.
Bem "ia eu a razão, que o flaures liuhão, e lambem suspeilav(l, e
presumia; mas não me pareceu de islir da CIlIpreza, nem Lom3r Jo"'o
ol;lLra, como algun me aconsellHtvão, por que Llve sempre por melhúr.
que a joruada se deslizesse antes por parle do capiLão-mór, que pela
llossa: e para que se lJiio perdesse por falta de diligencias,f1z com que lIos
chamassem os principaes, e capiLães das olLl as para que com lodos Sll
ajuslassem o que era necessario, c a3senlilSSOlll o lia ·orLo. 1<'e7.- e ,l
junla em dia de 'ão João Bilpli lu, e por que lodo O lndios'e cscu:wrão,
por lião Lerem ainda I'OS (lua para o precil.O suslonlo dn. ua familias,
que som a mandiócil, que é o seu pão, u:io pol1ià vivor, so lile deu para
i!to tudo, o que resLava datl"olle mez, e luuo o seguinle: e as enlou-se
de commum accordo, que a parlirIa fo '0 ilOS 31 ue Julho, dia de
Sanlo Ignacio. Erão já partido' nosL,) lelllpo pnra Porlugallodos o: navius
daquelle anno, e só faltavll um, () qllal se c:ptldio duntro ell1 1;) Llills. Ao
seguinle nós parlimos com () Parire Anlolliu l\.iLJeiro II visilur as alu \lS, e
jnntamonle fuzer a lista <1os lmljos, anIl<' de nrcos, froX'\s, e rodellas,
que havião de itir, c tudo IwgocialllO pel" metlidll5 do grande Joscjo
qne eu linba para H cllIprew. Porcm o capiUio-mór, Lanlo que via iI
)lilrlida do navio, e qucjá niio tiul11lmos p0r qllUftl (lvisar 11 EI-H.l'i, e que
cu, que com (IS ordens que LinlH\ de :Slla \JageslaJe, 11n: podia fawr
ulguma rcsistcncin; eslava auselJlc, (;on\'ocou logo a umajunLa (JS l'reliluos das religiões, e nJtlis pesso\ls da .1usll~a e repuulica, qlle clle escolbeu,
() com Lodo sc resolvolI, O fez um aula. qllu nilo cOllvinila, que a jOJ'l1'l.lil
so f1zns.e, por ser já fóra de lempo, quc paril o 'egiJillle aOllo se faria.
Achou-s(~ no la jllnta o nos.o I'adre iHulloel
nnl'S, que all'(J'ou por
parle da (;julIde 11 cO[lveni ncia da enlrnda um muilas e mui fOr~('J:(ls
ril7.ões; !l1<lS nonhuma della 1I0S \'alleo ; por que s:' nllll\ lilll,a Illnar llilqllcllnjllnla, e roi a quo deu logo o Rc\'. I\'ior 00 Carmo, o zeloso Padll}
Frei l nacio de São José, o qual uisse ,lesla lllUIlCiril: « En senhores l)ii./
sei, se é, ou 11;-10 lempo do razer a j,)roaua, 1)01' qu n~l) é es il a minha
profl-sfio: o que sei ue ccrto 6, que se a jornada fUra para capti\'iJl'
Indios, o lempo seria muilo bom, mas como 6 ó para salvar all11a , por
isso nfio é lempo, I1cm será nunca. [sto disse esle bom wligil)s:'> e UCIl
sam duvida no pUlllO da vl}rdade, a qunl oonfc3 o a Vo 'sa Hcverull ·i\1,
qlle lião acabei de conhct:er, senii0 dl'pois, qun u viriio os 011..105, jlorquo
IJtiO cuidci ser lifo múo o J,llUH!O. lelld" visto lnnlo delle.
Emqualllu as mis ões,c nOlJversôes da gentilidade tiverem llcpOlllll!l1I'in
dos gO\'CrJlêHJon!S e cupilàes-Iuóros, ]Jem IIOS poJomos despedir dullilS.
»01' qllo II~ de poder ['nais quc n6s, 0 que tudo. seus iute1'U9SCS. E: "um
que se \'eja quiio r.erlo era ser dissimula~iil), e Ollgimím 'nlo tudo o (lIlÜ
(I capiliio-Illór me dizia düs pru\'cll(les quu linuêI feilo, tmtando cn logo
do me pilssar ao l'ará. pedi-lhe COlllla e IllJios, c sr-nuo ille ns Ganl'IUs;
quo IJ1Iviflu tiL I:ir a jOl'll<1dil eriio duas, c os f.nrlios mais d duzentos,
pilra dr[lois llle des(;obril' uma, lo\'e grallLle trabalho, e tluIIUO'lll' UIII
lt
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escripto para dez Tn lias, correu o Pllure Antonio 1 i!Jniro 115 1l1tl~as, e niio
achou mais que dois. Eis lIql1i como estaVi'IO III'el'cnilin' os lndio , e ag
canoa -. E St: vo::a H('\'(:renc.;ia lue pergu 11 tilr; pois [lnllljo IlSlil vüo (1'';
Judios'? Digo, qlle nus labal'O' lIas p(~5l;i.lrill>, em ou rn. iull~rcs;es de
qucln Ilün qniz, qUI) eu fus u buse;lr <Imas (lU .erllioj c 1105 sel'l'i~o' doiS
senllores de '1lgenho, e onlrus puderostl , que pag:io em (;ui'ils ue aSSUl'ar
o darelO·-vlltc' a 01le3 l1laí , que os Oll[ros.
}'or eslas vileza' e velld o allgup. de JI~SI1 r.llri.lo; por ellns se
c1esobedece n' (ml'ns de el·rci. lnas jil lenho dndo Conla de tudn li SlIa
Mugeslill.le, espero Jnll11d1ll'á acudir com o mais prolllplo remedib.
tlr:lIlt!e foi a IllOrliGca~üo, qlll' 1'l~l'l~JJrI110S de c lias e.lor"i1r, e por larj;
meius e la mis. no, flue além dil (' pl'rilll(:as qlle 11(15 promelli:t, lillha de
mni u ,dv()r(l~(ls de. er 11 primeirll : o que IlHtis senlilllOs fifi a p rdll dI!
tempo, porque de~de Abril iJlé pI iII 'ipios de Ago:lo, '111 qile no' delirem!':,;
llO Maranhão e. perilndu por olla, 'ra Lilsltll1le P:lI'il t(:tmo. I'a IIdu a ..
lJurupá, Centrado pelo rio (la' AllliJ'l.OII(). Cnm urJo nrlO e:lil'l'lnos :'Ilj'll
ociosos e se f1'l.crão a\O'umas cou ilS ue gr:.I11de s 'rrit;'O de Oeos em 111:11("
fi in espiritual, :lSSilll dus lnc!io5, COrtlO dos Portugllezl's.
E te o filll tlw'ico que 101'6 éI cnlnllla llo gl'illlde Hio Ilapucurú. pelo
qual queria o ardente zelo do }lndre AlltOllil) \'ieiril. trelllldiL'SlJln ilS
handcirn do 'anU. simo (lmc de Jes\I , ondo ell () alrere. dp.la eXl'eJit;'ão verdaueiramenle aposlolicil, e que pr()mf~llin gr:lnde frnclO' Ilil ramosa 11l1~ÜO dos 13arb:1(lu., il qne C) m[1O I'sririlu, com CO.IIIIIIA, se oppt'tz
com suas nslucias pelos meio ji' re!'erit!os c Ilune..1 éI ',íz dCl'lur/ldos lI"u
forão sempre süo o COmlllUIl1 ('l11banl~ da propilO'{Il:iio do EI'i1l1gelllll, e
cun\'ersiio uo :renlili. mn e a mais vcrliild(~ira pedra de toqlle da pal:iPlII'in
cios mis ionario5 ucssa vice-provilll'illlllJ' e E ladll, c O. erúo IHll'<.l o rllluro
cmqUilllto se IlÜO pralicar o mciu qllr i1Cilllil aplllllil (c a IneSJlla I;xpe·
riencia o IH)I"llaue) I) l'adre Vieira, I'ara se IIÜO verem itr'allilr UIII 110r,
Iii bon desejos, dos qUllc' se putliiío esperar lTIaduru:; e (;opiusu:;
fruelos.
Mas n proviuencin do Allis'imo, I'Jltü por seus orclllto5 jltiz n . ií no., a
comprehen-ilo perlllillio por enlÜo se impedi eJn (IS ""S-IIS a I' le apnstn.
Ji00 varüo os frollqltPolt d 'pois a olllro Iliio JIl1'1I0. gr;lIlde 110 zl'lo e sal~
vação das ülmils. 'omo puLJliciio (JS sertãl,:, du I'iallhy, 1'1'l'llilllillllCO I;
Bohio, que virüo e nrirninlriio il sua;; virludes C pro.li).\iosil· IlIis:ães, l'ltl
que CIJIIV'rl.ell li ))cos e a melhor ViUiI, illllltlllcril"ci5 all11as. 1\tJlllcado o
dilo PudI" Pill'(\ ltio until e dimellllosa e~qH~dil.'ii(), p:.lrtiu logo I'ilra clla 110
anilo de 1727, e com luo bom e feliz. 1I<;('U-Sll, IlIIU o IIleSlllll foi dlcgai'.
que vencer, lirando COIII n. Iltws UO EVillIgl:1ItO a lanlos 11iIrlJaro:oi das ln;"a~ do gentilislI\o, que COIll elles 11Ilde rll1luar dlla~ \.npIJIIISilS aldêas.
uma que flinda boje e cIlilll\H Alli \1 (;rallde, a olllr;1 Aldêa I'I'qltl'IIi1,qIlC
depois siluou seu bU1I1 su 'ces 01' o I'ildre .lmio 'j';II'i1re:.:,soIJre a- llIargens
do mesmo Hio llapur.urú, 1)111 nula\"1 ['OII\'lllliu Jll;in dtls IlIin~~iro', II II:.
por alie I1é1Veg,iio villdo do Pinllhy, prla,; aldl\ls alias, liislillltcs Itl<li~ .le
(luinze dias ue viagem u;) cidnt.lu Jc S. Luiz do Marall!lii l ' , rl'lIl jlu"lu 1',1ÍJ:!
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J!llúm ólOS (lilo:; Tnllios ólS SUtlS conrlllr,çÕCS pnrn o Irnnsporle daql1elles
l'(jlll!.JO,)'l:I'OS. silo ('SlrS sol v111;CI15 O' melhorcs couJ Ilc!ores.
A:-::;j l1l ycil) n de 'I'nJl'ln r e lo ll1 i. sionn rio, () q IIC n~o púde enWo colher
o zull' 1lll'ansal'l!\ du filillllW Padre Vieiril. Era p.ste de opiniJo, quc o rio
ltill'llGllrÚ se ia ajlllllill' ('om o de Slio I"I'0n ,isto, porénl O lempo e o rlesc;I)!JrimeIlLO, nll' ll'IlIi dcpol' o ('ulltl'al'io. /linda que fi r1i.tnncia das cilbe~
n'il'us de 11111 ii IlIill'O Ó t;ill peCjllena lia ellJllll1UlI1 acccpçiio dos villjantes
d,'(jIJelllJ, ,.ertflos, quo I) cspa\:o de villte l'al'iJ trinta Icguas que poderá
Ipr, o I.UIII elles por vi 'inlllJllça da porln.
])0 QrE
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os l'AnnES "?\TO~IO nmElr.o E 'fflmn~ lUlJEmO NA VISITA
DAS ALnl~,\S DA ILHA \)0 MAnANIlÃ-o.

f:onslAvn nindn n ilha ele ~. Llliz do Mar:lnlliio, no brove recinto da sua
rirculld'mencia de l:inl:o ald \IS, om qllo em olJlro tempo se servia, sendo
i1 prilllci ra dn:; Gilll'O, a l/lIe crvio de norma pl1r[l O crovemo da mais.
I.:Olllposta tios ll1dios qlle IIS primeiro. PilcJrcs lillhito lrazido ue PernamhUl;lI, l"I,m 110 prillloiro t1eS[;o!.Jrillllllll.o, c enlrada dos J:>orluguozes, depois
(lu reslal:rnl!o (I MilrflllliJo tiil:> III;ios da nal',~O Franceza.
Tillllil (I Pildre Ilporior AntolJio Vieira. 'nomendo p1lrl1 a cultura dosla
g!'ullIle seúril, aos \',1111'0 Alltonio c Thomé lliLll:Jiro , pnra adrnini Irarem
'''CI'lIlIl('lIl0', c ao il'lllito Juilo F 'rnilnde ,para uiuar 110 sustento úos
Ilpl~rllrio8. e fazer ilS clllulrinils /lOS Iuclio., Mns omo p:ll'il0 le lrabl1lho
fussem lal1tos os obroiro ,0ruclloll o Padre \ ieira ao dou Padres, que
vi 'itns~ol1l om ~'yru ue ull1n' parn uulras, as cin o aitlêlls da ilha, onde
"lélll de IJl1pli '(ll'f'm c rOlJfes~nr !TI aos que live, sem noce idilde, e Inbelcressem ficHa mail)r COll1lllodidmle [IS trc' pl'ovidellcin l'<>lIinles: primeira
qlle elll ludas ellas llllzes em li\'l'll de baptismos, ca amontas e obitos,
('ulJful'llle () ('oneilio Tritiolll.ilJO; sogllndn, qUI) em ada 11ll1n se inslruisSelll dOlls outros rélpnZlJ, tios m/lis liabeis, que pntlcssOll1 I.udos os dias na
jgreja rCjll'lil' <JS urar;íic', e santu uOlltrina ; I.crceirn, que se adestra sem
(Iii IlIcsnlU sorte alglllls ~1J(~ill Illai capazes, para poderem baplisar 80S
c',tlhI'CIII11·nM, e ajlldill' a bem morrcrom II hélplisndos Iln precisa al1sl'llt:ia dos dous mis'illlwria.
CJlle O estahelece 50111 do sorte nas ald 'a ,
que em nenhum lempo se expl'rim Illllsse r,illa
ExecuLariio ulles a ordem (;0111 1,10 grilnde zelo o acl.ivillade, CflJO oenlro
,m brevc lempo, lIiio fallllrúll 111 ':;lres p,~ra (JS homens, e jil stJbejavão
1ll0sl.riJ5 para as nllllhorcs, que de (Irc!inal'lo lio as mais hahcis em aprender, e ue molllol' rctenliva pl1l'é1 en illBr. Jtí nns aldcéls ora menos ensi"01 a ralla dos Paure ,pnrrrue eràll prtllnplo nil S!la obrigaçilo os Ci.llhequistas; "etulo-soe dI'eetuado nil Amorif:;1, o ql1e na i\.sia cosI.Llmll\'a com
maravilhosa inc1llslria O zelo~o l'ildre S. Frilnci 'co Xi~vior. upprindo muilas vezes a I'alta de sac rJules ('om () meninos da uoulrina, que a sua racioueia tinha com grnlltle applil;n~i'n adesl.rado ; sendo i<>nae5 as vanlagen.' nn discillldos, porqne lliio cr:io de. igllil 's nos mestres os fervores,
s..llirüo lüll1!.JUl'll in:i~rlJldos os lh15S S AlIleric.<'lI1os, as. im no repartir das
(I
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orações, como na deelllr;ll,:àa dos Ill)'stflrio, , qlle qllcnl os ollvir (siio 1'111;1vras do Paure Vieira)jlllgilrú quc ~ào ns InO'lI1OS l'i1dre~, qll'.' ~'SI;I() \,lllsinando e faze II 10 i\ dOlltrina; porquH lod"s gCl"itlrn '1Ile tOlllilr;io islo ('()II)
tlinta vontade e a (fedo, qlJtl se púou illferir 00 que a(;onleceu ,lOS UnoS
Padres nndllndo ne tas visiltls.
Cbegllriio estes ao pnrlo ele 111M itldeu. ii 11111;1 l,orll da noil.c', I' j;í Iwr!o
uus caSIlS, entiriio qllC se fallnl'll all(), B ('"lllra lotla il Slolc 11l,.,rdllll ii :
eslrôlnbarão ii noviuude, e muilo nini;; ,li,lIellas Ilnr;];;, jI(lr c'rem os 11I'lills
ele pOllca conversilly'lo, e de ordinario dados a(1 SI111l1l0, qun uni lJllillqlll'r
hora dllnoile,parece l1iio bitv 'r na "IMa vivc'lIle alglllll. .1Idgill'iio IlIgo peli\
experiencin, seria talvez elfeito cio seus vinllo". Clllfl corno SC'II:W rl'lIdí'1L1
e sào faceis de fazer, em u h,IVelldp êOI ulgnma (:/Isa, pllrll lií (jPllrOJ'l'e ii
maior parle, e depois que beijem é jlle Wllnio a fitllar estl'" mudo.. , 11;10
lli.lvenrlo ltislllrill dos passarlos, nem 01Jl'igil~:iiLl Oll Cjllp.ixa do: pl'l'sClIll!S.
que não venha (\ pratic;il, qLl(~ o mais certu ti levlll' o resto da uoile, (;011\
tanlo que o vinho seniio acnbe.
ChegarlJo em uro o Padre luais perto, lltl!ílndl) o qu se fllllllvil !lil
primeira casa, fornu r.orrellrlo por l/lI'a ii' ti '11lnis, SPIn sercm SlIlltidos.e
il hanio que o qlle se dizia eln todas. eriio ti" orn~'Ocs e f!U(·lilril':Ô>s do
calhedsmo, as Cluae uns rewl'iin, olllros en:iuill';i(), 'ou\rllS êlpn'lldiiil~
deilados'todos nas suas r de : el11clldilndo ai. pais O' lilllO., e ;111: 'lIi!ridos as mulher s, porque estüs e os wpüzes, súu os qlle mais fül,;illllC1Jlü
aprendem de memorin,
.
EmOm a ald a eslava feita lima I'seola. OLl IllIil'nrsidildn ria dOIJlrilll\
chrislã,em qlle se ensinllviio as e, c:urilS, as l)rillHllltcs 11I1.I's d/l fé. Edific:árào- e os Padres do que OLlvil'liO, (;(1I1l() era I'ilZiill, tnlJitn IIlilis lIilll ()
tendo elles ensinado aos Inuios : o qlle df'ixIIl'iio de ra~,er 11(\ sua [l1'l~:;elJ~';\
em respeito, e êlO'ora n faziiia por sll[lpor m aLi cnll' ,
Suceer!eo aos mis. illllnrios (;om o, lnuios, I) Cl"e ao SlIc;('rdllte Ely rnlll
Anna, mtii de SiIlnuel, que o flUO julgariio vinho, cril (lril~'e)t's d,l dnlltrina. E posto que esla vez se (~i\l.im,1/1I este ('(ISq, pelil Ilol'itlaclo c1e clllito
PUl'I\ cá, é cousa I.Ílo ordinaria nas idtl0as, que touus qlle V~II a olla. exp(!·
rimenllio osta piedade e urio itlillle IIllS Judio., lJorqlle tle'pois du 111('5
ensinar a doulrilH.\, rez<io 'm Ol1llllllllida,]e, ('orno se fm. lpdas as nl8nlliis
e tardes na igrejil. e recolllelllltl-se ii lloile as sua:. casas, us uuvem oulra
vez rezar, e rnpetir o que primeiro lhes ensillar;io.
Não crêra isto de les homens. (1'1el1l illll(' 1/ eonher.(ka, mil:; tauto I1r'HIA
a Graça sobre II nlltLlI'Hzil! lJelll ,nós Ibl~S lirilln( li un oiils dl~ j'Q}SIIl, 111'11\
prohilJimos o seu caular, e bailar. lIem aíllda fi llUber e all~gl'i1r·su, ('OIIL
tanlo que seja com a moderilçiio dcvidil, 1'01' lhes IlÍlo nlZi~l'iIlO' ii lei dtl
Christo mais pesada e trisle, quantia o seu jugo é UiJV(} c I(}ve. Alé üCl',i
a relação do PaJre Vieirll.
Estas missões pela ma ior pa rte as faziiio os Pad res II pé, e com iIlOX pi i·
cavel trabalho; e posto que os lndios para alliviaréll1 dl) CôllllillllO, IIlIlS
oUereci~o com as r'dc • os 110mbros, 'OIIJO e 1'0 tllll1e c1aíl'H'lli':i 11'1'1'11:'.
llunca quL~erão aceitar a c.ofl1modiJaoe uas joruüous á CU5la tiu suor q!:!.:i.
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lnllios, aillda flue..yolllntn!'io~, sempre hnvião tirar () mcrC('imnnlo ú élqllCl~
Ips alla-elic:os e vel(lei simos pllSSOS ; porcjliU J'(l maximn cio Padre Vieirll,
que (l pa tor é o qUI) havia carregar aos Ilumbro , ns ovelllas, c ntio estes
ilO paslM, por (:njn rnztiu ordellou l e o mesmo praticav", sempre cOlUsigo
.qne nenhllln 1I"(lsse de rêde pelos c~minhos, sulvo se a Ileccssiúade tia
.enl'urmidnúc pedisse.
As im o clIl11pririio estes 110us fervorosos mi5sionélrio~, scg 'Jil)(10 não só
iI ordem de sou superiur, eniio liJmbem () exemplo de seu Ilmantis imo
pai (por Sllr de todas as mi"sôes) n grnnde npo tolo tio Oriente, . }'l'ünris 'o Xilvier, corronrlo na lnúia a pé tIO meslno passo dos cilvallos no
.'a!'tio. ~lits é de advqtir, que todo este trahalllo qUfl recebiiio os Put!res
pelos ('alllinllos, 111 105 Iroeavll Deos nas /drleas em O'l) tos, pola fTrnndc consola~ão, COll1 quc piles colllião ° [mcto dnquellns laboriosas jornadas. Em
I'ada nma <las aldêas e dulillhào lros, e ejlJalro dias a ouvir confi sõe ,il
il5, ilir a l)hms dOetlll~S, e ü illslrllil-os melllor lIil repeliçiio lia SaDia DOlllrina. Ao tnj.)smo passo, qno corritio as con ola~ües pelo ffllrlO, que colhiiio
dA suas amadas missÕe. , l'OI'riiin lamhem, Oll C IIles ronlrapnnhão os de <>oslos rlils qlleixas, e in ofTrivcis lastimas, qne os [llllios padccitio. o refcI'itio 110. crYil) dus PortllglJt3ZeS, qlle só tillllu du lilJortlado o nome, e de
um rigoroso cnpliveiro o. ell'eilos. Que por compaixüo e lembrassem tio
milito, flnf:\ por alies tinha oilrndo o bom Padre FiO'lIcira, tle saudosa momoriu,com o sen amparo o dcl'en ii, por serom Só o P/ldres os unicos proteclores do seu Jesümparu, e em tluem lill1150 pOSlO lodas as esperanças ao
remctlio.
D~qlli lhes Ilascia gralldo 110 e.io, qna lin!tilo de ttlrem com igo nas ald IlS
[I cumpanhia rle Ião amaro O" pais; e por que vi;io qno o {'adI' 's SOlido só
dons, ntio S,} podiiio Il1llllipli 'ur, u as. i.'lir a lll/Ios, caria um allcgava
rom as rnai yil'(!s expressões lodos nqllullc mOlivo, que f1l7ia o bem
,Ia pretendida prdl'reoria, pal'l'cI!ndo inveja. ns qlloixas, CjulInclo 111
lJlIHlS se delill!ttio Illai din., que cm outras 111:1 as, por cuidllren er d sigllilldadl's, o (/lle ii me.ola noces itlade fazia er proLizu. Foi cOllvonipnto.
qUIl os IlIissirJllarios medis_cm o tempo de ortu, que qualltlu a occasiüo o
pCl'lnJlisse. l'"sse para lndo' igual os desl'jos.
Jlla dilS mllillres con ol1l~õos, 11110 c·tes apllstolico varõcs oxperimelllil\'iio, ora ii da IIllima liam t!aqnolll's 111dios,a qile a si litio ti conlinuo,
illé IinallnClllu os uei'i.arem elltregues II sepultllJ'il; porque não lendo esla
~l:l1le o. embal'ilCos d/IS llncõus mais politicn : livres 'ommumn enle do amhil;ÕCS, odios. de rC51Itl1i~õ(l ri' honrll e l'(Izcl1lla, cril faeil a dISp05i~ão,no·
lill'el du'engilll!1 ela morle, deixallllo com a picdnde, o socego, com que
1:lqrriiill, Sigllíll'S lll:lito pl'Ol'rio de 11111<1 prcdo linj\~lio cterna; mOlil'o,
11I11'lpll~ os 1'<1!lrl'S Iliio plJnluill'ün a diligeJII('iil nlgunta. que aO maior cus II,
dl1 SII,I rara c·ilritlnde. pllll ·~su r:oll'llJzir illjllllll;lS illml1s aO c1ú50jailo fim da
1\"lllill'!'lllllrillICil. iI '1111: o: ('olll'it!al'iio, 1I0nll'élllllll-llle. muil,l, vezes, e
elk; n'pelilldo (;UI\I sil13ular leruura us dlll(;is~ismlls omes tio Jesus,
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i'itio conduzia lombem pouco pora ll(l'lclla bora, o l.olul desapego
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c1e.tas almns: (jllantlo já nns ullimus ue pcuidils,quc fazem uo mupdo. nem
() alllor uos pais u Glhos, 011 de mariuos ,u mulhcres, ou pclo contrario de
I1lhos para pais, 011 de mulhcrcs para maridos, que são ue orrlinllrios o
mui distinclos, se"lllIuo as leis da oaLurew, lhe cuu ii aquelles embaj'a~o-, que r.xpcrirnentamos clllre as familia, do PorLuguczes, não com
peqncl,la afnicl;iio dos moriuundos.e Hiio menor mUO'Oél UOS Padrcs,que lhes
ClS i tem: porqlle a demasiada all'eiçtio.quo ii este atormenta 11a morte,
é a que falta naquellos, quando CUl vida seOão púde notar nelles amor
,ahllll, !ue pade~'u exce o,
Foi iI primeira dili"'cnr,ia elos mi ionarios, o dar a execuçiio iÍ
ordem do 'Cll IIp -rior. di pondo I1S livro por tal methodo, qne fi('anio li haptismo de totlos, as. illl innoccnle. cumo udultos livres da'III Iln coul'uzào, em qtllJ os tinha posto o d '. ruido, c gozando de uma
lal clareza, quo om l'ilc,ilidilde c dc cubriiio jiÍ os gráos de um e outro parente co, o que nüo conduzia pouco para guiar com segurança a
colcllraçiio dos l1latrimonio , as diligencias de ta espirilual matricula, Ill"aJ'iio os Padre ulllilo certos nüo e tal' nns 1lIrlên', pes 001 alguma
que ('ilrer'l'Sse de l>i'pti-;lIlo. Sllceedeu porém que o Padre \ntouio Ribeiro, di 'L:orrenuo um dia pela itldúit, Gomo cra co'tume dos missionarios
qllilnt!o hn doentes, topa, s com uma velha já de repila, e qnnsi amortaIllUda lIil SUit propria rQde: Icv,lIlo dc supcrior impulso, e ~entia mover
a qll lhe pcr"'untassc o estava já bilpli atln, e como tiuhiio siuo exacta!>
a diligeuciil que pou('o autes sc linhilo f'cit0 obre o haptismo de todos
05 i1ldeano , nio deixara de sentir rcpugnanc:in, por lhe parecer o'cu ada
a p "l'gIlIita,n1il 'omo nào pude, se soce;;"r II ua dcsronfiall~il, porque eriio
1'0.\ 'roso os impul os dn gJ'il('il, IIle pc'rglllltllu (lnnlrnent se eslava jil
ltilpti ilda ; quando iI h a velha ouvia f'allnr cm baptismo, (lcou I,io admiJ'illlu. ClIlno qllcrn dis'o neUI ao mellos a mOllor noti ,iii tinha, com
pa '1110 IJ nss01l1bro tio me 1110 Padre, qlle logo entrou a cLlthcquisal-n, e
depois de belll illslruidn. lhe conrcriu o lJnpli 'U1U, que é o que até enlii~
esperava plil'a o cabnllo:zl'o da mnior venllli:l
Eva roi lIlIomc quc l!le dl'u o I'ndre, porém com melhor fortlll1a que a
prilllt~ira, ron ('guio por ()'rn~a do bitptismo O l'tlraiso, que a outra tinba
(J 'rdido peln r;ulpa origillal.
Notilvd ror~a. éI da pr -destin:l~~o. e "dll1irilveis os meios que () Clemen·
li sinto Oeos tlllllll paril a 'llllir '0111 o r 'medio." Ui! crcatura, quaudo da
SUil parlc ollra, sc·7 undo os diclalOl"s dil natllrül ra7.Üo.
Oulro CilSO semelhanlc IH:ecueo tlahi a pouco tempo ao l'atlre i\Janoel
Nunes, cmquanto os tlous I'ildl'csanclaviio por Ollli'lIS altlúils da SII" visita,
vicrJu challlilr ii cidadC', couftJl'mc ii ordem do Padre Vieira, um sacerdote
]lilJ'il acudir a um Ül1flll'mo quc eslnv:l em pcrigo; foi norneauo () radre
NUlles, que como lhe u,jo era lIec'cssHria parn o caminho mais que os pés
c 11111 t/lSCU bordão, 1l10ltido lebaixo do IJl'a~() o ureviario, partia logo ao
primciro Hviso,
. o tcnlpO qlll, ia caminhanllo, se foi c cu recendo o ar, tle ~ortc q1le
aUlc(;ipatla a lioite, subreY\:io unlll l{io borrivel tempestado 00 tro\'ões.~
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(JO'lla liio forle, que l'oi preeiso uo l\ltlre, hllscar alber"uc, em qlllHllo lliiQ
}Jilssu\"a a maior furia da tormenta. Descobria por ('plre o millo á horda
tio caminho uma pohre casa tle palha, COlOU 11S 1ll1lis daque!le dislriclo, c
nella não achou senãu uma pobres Inclias lllllilo \'olhas, que alli pa "u\"jo
<l. vidttenlre as pcnurias ue sua mesma pobresa, e como a chll\'a iII cmpr
a mais, leve o lladre lumpo para se informar, e pralicar com ellas sllill'e
suas condições. e apenas achou que e la vão baplisadns, sem ler ém toda a
SU:l \"ida. recebido algum oulro Sacrlllnenlo, que u do baptismo; pasllIou
o l>tldre, do gr;tnde desamparo d, qnclllls miscrllveis, e comu a lormenla
dava lugar para tudo, gaslou toda a l10ite em as in lruir para so 1,;011ia sarem, comu Gzerão com grandes sirrnaes do sen arropendimeulo,
nté que chegada a manhã, e mais branda já a chuva, p'Htio o lJom Pmlre
a acudir o primeiro chamado, lião com pequello receio polJ (lemorn qne
tinhu havido, de que logo sabia; porque n1io só achou o Indio livre tulalmente do perigo, senão tamhom 11Ielbor3do na saudn, e OCOIL lirmemonle
enlendendo, que para aquellc1s pohres ve1h s, e lião pilra o lndio, o cllamitra ])eos, pois a lar"a vicia nils India , a nece idade elo eofermo, o (l
rigor da tempestaJe, bem davào a ontender, 5\Jrem tudo meios COlO que
II Divina Providencia. quiz acudir ao hÚ11l ultimo ducJllUllas idnw:; totalmenle esquecidas àos bens da gloria, de que esln\'üO pouco, ou nada iII truidas.
Nesta mesma aldêa succeucu oulro efIeilo o mais raro, dll nirinn Clomencia,que qaeremos que s .ia rcferiJo pela mesma phrase do l'atlre Vieira,
II quem elle aconleceu: « Estnntlo ett nesta me,llla alJêa em luis !'\o. COIll
os Padres Hibeiros, me mandou pedir 1)111 morador hOlll'lH.10, que lhe malldasse lá um Plldre, rara que Ibe eonres as e os seu c: ...avo : era vespera
do nOSSO Sanlo Fllclro, O o irmilo que havia iH.iOmpilUbilr lloPndre, cru DCcessario cm casa. Nos escravos néio havia L1o()n~;), Item perirro qlle ohrigasse Iogo;í partida; as inslancias não eriiu tlperladas, netll us rc peilo5,
que se clevião á pessoas muito rrfUndes; comlnuo sem S'JiJcr (;UnlO, nem
porque, disse ao Pndl'e que rosse, e que pi1rlisse irnmccli:llamcltle.
Pllrlio,e chegou a casa aonde cra chamado: c1l1i se fallou nCilso em um
vizinho Porluguez, que Ji7.iiio estar muito doente. Quiz o Pallre ir vOI-o
com tenç50 s6 de o consolar, e fallar em Dcos, arllOu-o porém qUllsi em
artigo de morle, e que senüo tinha confe!'i auo, nom recelJiJo algulll oulro
Sncramenlo em toda a docn~a. Ouvi-o de conOssüo, c palo J)p.l1uficio do
aliar porlatillhc aJrninislrou os mais Sacramentos, e depois de os ler 1'0celJido immedialamonle expirou.
Esle foi o primeiro eITeilo desla viagem, conlra o entendimento e YOI1tade alá elo mesmo qne a ordenou, mas qllilndo os homons élchaviio lUl1las
J'azões para niio se fazer, enliio linlJa Deos outra J'Llz1iO maior, que tod;ls
pnrll que se l1zesse, Era cerlo que se senão achasse alli o Padre, (lue O
pobre homem morria :em Sacramento, porque nom havia sacerdole, nem
quem lhe fosse buscar, nem rlle mesmo tralaviI disso; mas neos que o
tinha predestinado, como piedosamenle se põtle crer, foi o que ILIO chamou O confessor,e 111'0 levou a CU5l1, medindo 130 punlualmolllu as 110l"ilS

com a neccssiLlnue, que bem mostrava ar o nuto, da obra o mesmo SeIIhor, que o é das vi<.bs, e mais dos tempos. Nesta sanla visitlls e mis·
ões . occupavão o fervoro os Hibeiros, que parece querião inllul1Llar
om as enchente. da lla raridade, ao dilalado GÍrcuilo uaquella cinco ald~a", ,obre o quo nos n<lO hllari,lo succe os, il niio serem o selJs acontecimentos quasi iucnlicos, cuja nélrra~ão precisamente havia causar faslio
nos leileros.
Ua la-nos saher, que o zelo do aml os na instrucçiio <.los Indios, foi a.lL1iravel, c que par lce os fez multiplica:' tanto nn cultura daquella granue
seAra, girando pelas cinco alc1êas com tal ligeiresa, qne com verdade se
podia dizer não e tal' alguma sem missionaria, porque o mesmo era ser
cbamado, que logo acudia promplo a administrar o remedio.
os
,OAJAJÁRAS

1>I[S 10 QUE

PAonE FIl.\~C[SCO VELLO o E JosÉ SOARES FIZERÁO AOS I~DlOS
i'\0 ruo PI. '''RÉ, POR !ACiDADO DE SE SUPEIHOR o P.\DRIl

Ai';TO.'1O 'fIElR.\.

Entre os rios. qlle (lc6nguão nn O'rnnde babia, qne corre junto á Ilha
,Luiz do ~la[{l11hiio, a que comll1ummente (Iüo o nome dr. Rahia
de Tapu 'Lnpéra, por e tal' e'ta defronte da iuaue, e ao Ilorle uella m
c1 i51ancin da trc, legnils que tanIa conta (le l:trlYura c la granJe hõ 'U
em que s fúrllla a bOI'!',I, c enlrad:l para aqllellú porto, lem o terce iroluO'ar o ri '!Iamatlo Pinaré, que iIltindo (lO rio l\lcafY ambos junlos de nguilo peh parte ÜO [oenle lIa balda do Marnnhilo, le que falli< mos.
Corre osl rio do sul pnra o nOfte om alO'uma dec1inaçüo para o
poente, ainda que niiu eja Ião poderoso em aO'ons, é comludo cclebre por uelle se J'ormnr o famoso lago de Maracú, aonde se ujlJllliio
IHluellas, para depois continuarem seu socegaJo '111'50, até se confunUirem com a do Me/Ir)', li ixaodo primeiro deposit,ldo uaquelle lago lIma
lal abunclallcia de peixe dos mais corpulentos, como siio SUl'llbi , Malldnb's, c pescatlas de olho amarell ,qne siio deliciils pelo lempo de \'e1',10, e servem de O'randc cOllvoniencia aos que 5 apl'oVeilãn das suas
sillgll , sem mil] rede, nem amóe" qne o provimenlo de l1oc'lw', ou
nt'[lüe , COll1 que os [nuio os r scüo, discorreuuo cm cilI\oiohas pelo
mesmo 111"0.
Foi de eohcrlo alé as !'URS cilbereira pelos fl'lin-:o'o da Compl1nhia,
1113S
m diverso I lllpO , com o fim da convorsüo (leste lmlios, que
llilbilão este sert~o, e rubeceira do rio, com o lIome de GOiljà.inr:ls;na ce
ele' IlmilS serras, 1\ qllc ha01!lO do Pin:ll'ó, e pelns mesmas 'abecoiras so
communica com o rio Gurllpi, que de embo a na co, ta n l\lal'anhiio
e Pal'ií, e eom o rio Capim, o qnal ilhintlo no GnilmiÍ, yem a formar parle da barra de-la in jcrn capital.
.
Os lndios GOl1jitjilrl1S süo por 51111 lJatur za puzill1Dime , e ml\is apto
{lO exer icio do 1"1110, em que siio insin-I' 'S, que ao en onlro da guerra, aillda denll'n de slla mrSl11a CllSll, '111 quI' tem experim 'ntado, não
de
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]1cq'uenos estragos, qUíllll10 nellus sfio busc:lClos de sells inimigos confinanles com mélis \'alor, e barbüribarlc, qlle recebido com valenlia
dos tristes Go üjnjárns, qL1e a n:io serCILl ali j mad(ls de scus missionilrios. c nlgllill PortllglJez, que os ncornp:lIlha, seniri50 lIe irremeuiavd
preza ás m50s e ])OCélS dos 'fapu,"lIs bravo",
A estes GOilj;ljárlls foi malld;luo o "ael re frilllci co 1'1))1050, pelo Pi!llrc
AnLonio Vieiril, ll1ll1]O siJo illlles o l\IJre Frilll isco da Veiga,por que Jogo
que chegou ao Marl1n\l;io teve nnL:c'a, qlle no rio i'ill()l'é h;l!liLlIVél uma
grande nação du Indins, divididos em seis aldêas, lodos de lill' UI! geral,
e da mais polirIa do 13l'ilsil. este o motivo porq Je rCSei'\'(lIl 'sln prillleira
missão para o Padre \ ello' • qne era o ~Jilre() 'ulio tlella, Jan,llJ-lIle
por cOlllpllnhciro ao Paure J(1sé Soures, <Jinun nl~slc tempo lI clrir:",
por assifll precizar [\ gr;Jnde f(lllil de 0pcfariqs. e e reconhecer 1\ Ile
talenLos e virtudes para desempelJlllll' éI elri\:,lo,
Ao tempo que se cuidava !lU experlição, (;IIt'gou á r:iJallt, de S, Lili!.
um Jndio do mesma n' Ç:IO manditdo pelus principaes uas Sllbreciil.as
seis nlel0üs, com o earacLer de em!Jüix:ldor, ellja il1slrllcç'à niio ('Onstava mais, que signi:icür aos Puures O gral1de c;onlellla\llcnto tjll' liverão quando soubunio ele sua 1lOVU \'illdn, cll)p lis d,1 ullimil ameliria, que (izel'ilo doEstado. Olle lic<lVilO 1.o,IIIS :;11111 desejo; ele os 'ú'
lias SlHIS lel'!'ils, para o qlle, olrur 'ciiio Ludo, (pe pllll '5 'e servir ii CUIIducçiio de seu Lrllllsporle.
Foi recebiJo o embaixad,)l' com sens companheiros, como tnrnlwJl1
depois f'el!'iIO agnsallHldils pelo IJolll l'tldre AntOllio \ ieirn. qlle pül'l'l'e
niio clIbia denLro de si de conleIlLilJl1enlo, "ulldo jogo ai) prillcipio da
slla chegacla alJerlil as porlas ao Evallgdho, e UUlêl lào dilalada s 'úra,
como propor\5iOllillla li orande'l.a de sell e pirito,
Já os gJl'ernadores passados, se linhão appliclldo 1\ descer estil 1111ção, e a (iraI-os uu elllrillcado labyrinlllO de sen maLo, e com el1üilo
ainda poderJo con egllir dC.iccr uma peqnCJlU i11L1~II, qnc siLllurfio nu Ingar a que uoje c1JamJo Itaqui. entrCllvlo pelo hoqneiriio, em ullla grilnde d isLanciil do r;idilde, qllc cril a <.;illlsa de Sll lhe nào ptld'~r u(;ud ir tOJl1
o remedio espiritual, (I lião ler missionario de assi leucia propriü.
E;a famn consLanle, Cjl1e nesla ald 'a não 1Javia luz do- misterios da
nossa fé. que uella Illorrião, nssilll adultos, como innocenlos selll tiS
sa!ulife/f<lS ogllns rio bapli, mo, e em nmil palavril, que (;; t;mdo jú distl~ules aqllelles infelizes GOí1jajúl'lls dlls Lerras de llil barbarin. "il'iilO
aloda tão ha,'haros, <.;01110 dellt!- saltiriitl, ('om scanll11iL' da pied:tdc i'orlllgueza, que na grnnde disLill\,;ia, e maior perigo ua passagem uo hoqueirão puulJiio toda [\ raziio ua esc li ii, cp;e puslo 11:}0 enculllrasse as
da justiço, sempre orfemlia as leis da caridade.
A nOLicia r1e:;le deplorul'el de, alll[ lIro. ferio de sorle o animo dll Padre
Vieira, logo Cjunuuo () soube depois ri II sua cllegaua, que propoz acudirlhe. apeua- o IBIl'II o dó 's:) lugar, c se o[erecesse oppnrlLlllidilde pura ('a·
bal erl'eito ue uma obra LÜul'ill. Julgl)u ::ier esta ü nlllis propria occa 'iiio,
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e assim expcdio logo ao Paure Yelloso, á cuiJar dos Inuios GUlljnjilras de
ILaqui, e uepois que eslivessem illsLruiuos c bnptisauos, cm que siio tão
faceis, como promplos pela docilidaue dus geJlJios,cuida se dc se lJUf babil,
para com os meslllo , ir uescer os parenles uo sertão uo Pinaré.
Eslas ordelJs, que levava o mis'iooario ue seu superior, Cam as qllaes,
e com o moi que foi preci o ]1i1rtl o lJorn logro da vingem, se parlio Icwn
liio l1csl,jOSO ue ,lclJuir ao 1em doquellns almos. Com oilo dias de pl'nusa
"úlgcm, cheNou al\:lnre ao parlo da sua liio ilppeleciua aluCa do Itaqui, 110
descobrimenlo da preciosa mina de laulas almas, qllal antro Jazon IJO \ elJocino ue ouro da 1I11a de CllldlOS, em demanua ue lão caleure, Como encanlado e fabllluso lltesouro.
Buscou logo as casns qlle fui o mesmo que tliscorrer por um deserto,
onue saniio descourill alma vii'll. Perplexo com a noridade níio descaltio
ue Iluirno, porque ui correu uem, (corno lJa rerdade linha sido) que IIS
Iurlios espanlodos ('om a vinua <lo I'mlre, e 11(1"0 110 pedes, sé linh;io
retinido para o millo, que de ordinario Ibes fica peglltlo com ii mesma
casa, alé lOlllarem falia, ou se Ji\'1'arem com a reliruuII daquellLl repelJlina
inveslida.
Tilo bravos e l:l'iscos e lal'üo :lfJueJles bilJ'bnros que ao mesmo missionario, que os busr;avü como paslur; linllilo-o por alNlIma féra, que os li saltava [ilra os (; mel': lião e dou o Paure por acllado. nem fez com a
novidade muito c'trolldl), que s 'ria o mesmo que ,HlNl1lenlar o temor e
el11brenha-lus milis naclllellcs malus. Ordenou a alguns llldio de ua comiliva, que mill1 amonle, e como <Iisfilrrildas penelrasscm il espessura, e
que topaudo algumil Nel1le, a de 'tlgallU em do seu receio, e Ilte participassem os bon , e Iil'is inlenloS da sna Yillda, que a Louos cria grata, e a
lJellhum escasso, pelo muito qur pretendia com elles repartir.
iio se eneranou II prudenlc cOllullela do Paure Velloso. porém não conseguia a volLa tão depressa; como linha sido arrelJatada li fllgida, emlo
primeiro ne 'cssuriLls i1lgul1ltls experieu(;ia , para se dilrcm por seguros du
periNO. Pntlicados o prilJleirus I'elo IlIdios uo l'adre,saiJiriiu alerun mais
afouLos e nlllllOS a'su'tados, a descouriro clllnpo, com passos tiio lenlos, c
com pizar Wo bralllJo, cumo se I'ies lJllI ii espiar o illirnirro.
ClJegados lillillllléllle il pre5ell~a do Pilurc as c panladas ovclhns, mas
ailllla de largo,pelo receio com qlle I'inhilo, IlJes fallou e le cllm vaze' tão
bralldas. e conl phra3es tão atractil'as,e propria da sua linl>lIil, ell1 qlle o
l'adre por ser a geral, era perilo, omo ~e fI) 'e um cJelles; i1br:l~arãu-no
alegres, e o receberão contenle , vollalldo com as mão- 'lIc,jil de pn;lIlio,,;,
a buscar 05 parenles e f;ll1liliil , qll': lodos jUlltll' com os filllillilO diallte
o reconbeceriio logo como pai, deixall lo-lhe em Cil'a como prenda, 05
mesmos, que eriio do S!'II amur, c Ilalnrolitlado.
C era para adlnirar o "rande 'UlIlClllamenlo com qne Oacompanht1l'iio.
ueixoudo a companhia UL\ pais, pcl" a do Padres. qlll: ('(1111 til I éllllOr e
carinho o ll'llluv50, que purct;iil llÜO rr.conLet;er oulri\ 111;10'. que ii de
seus illsiernes bClllreilores. Alr;lcliyo é tlllre uS Tupllp ,fjll fi tllidar e
acariciür-IJ.j(} os lillJos, 6 o m"srno qne lOI-os Sl'gurus, e cOllslnllles lia ülj
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M·n, , ,\ primri'r.1 rlispo, i~;io do IlO!'SO 110\'0 missioll[ltio, foi esrolher ~rr.s
JlIdillS dos de maior '''pilcidild'C" c milll(l,d-os úlll companhia do embruxador,qlle viera COIII o llIe 1110 cmnctl'l", aos do erliio do Villaré, avisando-os
t·m ('omo ('!'iI vindo de PorLllgal por mnndndo <lu seu rei, n lJusclIl-o , e
filze-Ios f11110s de Deo~ e que llill'll prova desta sutl. dHLermina~50 lhes
jieil\'i1 jil l'ai',f'ndo IlnqllCll'c Iligar mu'ilo 'e bnas roças, prcven indo-lhes casas
c Lodo o mais Ilecl~ssllr'i() para n 5nil vivcnda~e cummodiL1aele enlre os 1'01'lugnCi',e~.com a assislel1Gia Jos Padres, para lhes acudir nas suas maiores
lIecessid'lIles.
A'olllpllnh1\'vil 1\ ernbnixílelíl um bom presente de ferramentns, e curiosidilue ue pouco cusl0, mas de grande pre~o entre aquel\as na~ües. para
se repilrLir('1I1 pelos prillcil'i1es e suas familias: porque sem este adjunto,
pouco se i1diallLiio lls negOl:iilçÕeS 'com semelhantes barbaros. llartiri'io os
cmhilixadoJ'f~s eolll promcs ns c1e se acbarem de volla cotn u respo ta dentro de treslnas, que ~iio os mezes por onde se gmo-erni'io, que era o mais
llreve.quc se plldia fazer a viagem, distante mais ele quarenLlI jOl'11aLlas daquelll! 'iLio.o sertiio dos Goajn.iúrns.
Emquallto elles carninhlll'iio, cUÍ'uav'll o zeloso Pallre na inslrue~50 da
.aILlOa, gaslilndll a mainr parle do di·a, na cxplicaçiio uo cnlbccismo. e ensino das orél~õe5, sendo para ;'ldlTJirnr o grande gosto com que os Indios, c
Indias aeudiiill a dOULrina, que infallivelmellLe se fazin aos meninos,e meHin,ls todos os dias de manhii, e á Larde, co 'lume anLiquissimo de lu la as
1l1dêas; umns vezes mais e outras menos. conrorme se podião uesombara«.;ar do serviço preciso U,lS suas casas,e lal'ouras.
Não constava por entiio 11 aldêa, de mais almas, que setenta, por ter fugido a maior parte p11ra as suas ter!'as, por causa da Lerrivel fome, que
aD'l'alJgia a todos naquelle tempo; e a não chegar o Padre tão depressa,nem
no me'nos ros10 acharia daquelllls pequena reliquias. Foi faeíl ao caritativo mesLre·, njudado do írmiio José Soares,a insLruir de sorte a escola l1a
s/mta dOlltrina, (!'tA tanto assim grandes romb I cquenos, assim moços
l'om'o velll'os" se furiio pondo cnpazes de receber os SacràmenLos, entrandu
}lrimeiro pela porta uo bllplislllO"
l3aptiso'u primeiro f;om toda solemnic1élde e festejo, nos prlncipaes, elevalido da mesma sorte o , ,lcramento a seus nntigos Inalrimonios pela ohriga~ii'U r~ue Lill!Jão de os rtlzer,eoll1ojá christãos in (acie Ecclcsire na fórma
qU1:l determina o Concilio 'l'ridf'lllino. Dos baptismos dos principues,
p".lSSOll aos dos illlloccntes; .Jepois nos aJultos, tudo, e da mesma
sorte, que nos primeiros com grnnde go. Lo c consolação dos missionarias. e Iliio menos dos lndins pelo .ocego e paz em que Lodos
"iviiio tambem ilssislidns no espiriLual e tempural de seus vigililntes e
carinhosos Padres. Útctlpo(los em tão sautos exercicios, csperal'iio elles
pelos rmb,lh:aclores eoln olhos longos por ser já passado o tempo do ajuste,
InLretMlo ia fiCillldo II fome na aluêa, por falia de farinbas, que mandou
logo pedir .10 capiLiio-mór governador, para com ellas acudir ao Jesam..
jli111) tios loais n(WeSsilados.
-~Iui'to pa b"er~lu os bdrrs, mas muito s0rrreri:ío 05 Tllllios, porque com o
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o rapit'io·mór re, pon,lrsse, qllP. C cJllizr,se <1. Iil;'illll<1S .1<: rosse omrr
com os Indios á (;.dade,'lur a lIa (ui, Csla.I·u, resoll'uio a lIõ·.@ Ih'as IlIalldar,
querendo que n necc sida de olJra:se o que a for'..'a lliill poderia. cm ii IlOla
C perino de os lrazer illl'olulltarills, aluiu 1'1' !f'isalllcl.lie hõll'j;io os.lndios
experimentar llIaiores exlor~üe~ IItlS pertos, qllc IlOslolJges da c:itlatle, SllSt n,tou a praça o \'alofllso ministro c soldado de Chrislo,. até qlle I'elldo Il/l
ulllmo desamparo nos seus Lle().l'llyto~~ u que· SI/fia leIlIIG~I~lde (;010 I'isos
de imprudellcin,o CJUI~rer resislir a UIII V!o I'0deroso inilOigo·,.f;omo a fOllu~:
pralicou a Slla geo~e, e com- o pnrel; r de tOllllS- I'ara rcmir a. SlIil IIc"cssi·
dautl se relirou com os eus aldC:allos rara a 'idade, ii !lu ('llll' o n~lIll!dio,
otre os receio do m"ior peri~l), lIill) selldn menor a de. r.OIlsola~üo dos
l'aures, que a do [odios; \'Clndu fwslruda ,e sem eITeitu as Lcm fUlIJadils
pemnças da SIH\ emhaixilfla.
fOl'üU ludos recehidos do p[ldre .I:lperior Anhtnio "ieira. roO).rulr;rnllil
de IMi, e carinhos (iii 1l1ili iJOIowsa rnüi, lI;io sendo reqtll!IH) n goslo
quando 05 experimenLOu lào ndinnlilelos nns c'ollsas diJ ré., c rl'l;ll'Liç;io da
sanla Jo.ulrina, em que milis que Lud-os se di Lingui{) ti!!! rneliillQ J.e s(~i:;
para seLe êlllllOS, dl)corand0. COIU lal l'iveZll e crl'il~i1, as (Il:ill;Õ('S e reSL)f~Slas,
que ordenou o leVilsseln 110 tliil seguin,le Ú lLoulrinn., qlle coslu 11.1 ii I'il' fazer
lia j'yrC',JiI malriz, onde o mellillo se- achvll todo piuLnd·o. e clllpaSL'sado
t:om pella li ll10un ela stla torra: e á vi ta de lodos. 06tentou, a,S.Uil l'il'C)l'it
e leu de prompto com lal expedi~àf), que deixou ii somhrados. 11& 1'01'111gueze , que il sisÜrri0 ao oxame: sahindo () inllor:cn!e ulIJdidnlo laureado
por voll)s de todos nos pOHLo~,. c exame tia t1out-rillil, com ~fi11l0e
ternura do mestre, e jUtllarncllle do arcrll,mclltn que IIte a si. tira~ qlle '1';[
() grande Padre Vieirn, que· quiz que corro'sem pl'r Slln (;(wta os ga. los
dilqllelle Wo plausivel como edificnti\'o ado, elu idade ltiu lema, e elltre
cd tl ução Ião ruslicll.
Hecolbidos o, missionllrins Íl Slln Cll!fj[l, e os Iudios <1 tlllla da ~r1rlêilS
de oI-rei, dentro ela mesma ilha, ficou por lHll'ilU deSl'iJlleciuil a entrada
no sentio do Pinal1ó do I'aure F'runcisro. \'ello~Ü', il q'uem os cmlJaixild'ires que mnndúra, tolalmente csqucl'idos ua volla, lIil ('0111 jlilll h ia dus I'arentes, Fliio deixilnio de cortar os VÔ(l ao seu espil'itlJ, obri"'u,IIr1o-o a buscar nos serlues do Pará, o mesmo quc agora pefuia., LlOS do, seu apetecido
llillaré.
Pela nusencia da partitln p<1m o P;lrú do Padre superior rle lorla a missão, o Padre Antonio V'ieirn licou r.omo superior (1:1 casa de .ossa Sellhora
tia Luz,da cidade d.o MIIl'illlh;io •. o Padre Ma.nonl unes,
Eslal'iío ninda frescl.l<s <I:; memori.as da embaixada que o Pnd.rn 'elloso
tinha mandado nos Guajiljarils ; mas SCIU elXeile por nil(il ter!'Ul aHltla clicgado com a resposl'1.
Ardia nào mellos no coraçlio do Padre Nunes. que n.o lle 'nIIO$o. o
desejo da convcrstio, e reduc~ào daquellns nlmil , que Il meSlll1l 1;i1(;ilidadedu idiomn, por Sér da lingua geral em que o Padre 1 unes enl l'erSildo:
o como o seu zelo não concedia demoras ao Iesrjo daquelln clllrndn, lIu,;cou o go"cruador e ti.llYlUW, e a (lmbos,pr(ll\~ ü rC5ulu~àu 1:11) (lue eslalil
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ile <1c~rer tnela, ou parle daqllella oaç.io Gonjnjúrn, conrCllt'nc1o-sc·l1le uma
Jilllilal1a ajlldil de custo, para O preciso oaslo dilf'Juelle doseimcnlo, nàLl
pelo quo rt'speitava á Slla pessoa, quo pmlia muito hem correr pllrelha
('om .os renll'iro~ dns C,\fIÔil . rna~ sim por qlle, estes e os d mala indu~
Lilil\'r.lmonle hnviiio gastilr flU SOIl Irnn~porlc.
Foi a propo-tôl liio má de dirigir em 11m e oulro lribunnl, que nem ao
menos lhe nlqrgi1I:iio <JS espenlllçns com alguma n'sposla, mil ambos
;í nllla. ·t!csell1:wnarlamonle responrl~ri1n, qno eslarãu os erarios tüo
CXhólllslos, qlle nem ainrla pllrn cou'as de menor qUDDtiil, e maior
Jlecessidade 50 DchilVôl dillhl'iro, Confuso Geou o hom do !'adn' Nunes
com ôl seqllirlun da respo:la, o pensativo com ella se ro('olholl pam cusa,
c..:onlnnrlo ans compnnlleiros a ctlllsa dn slln de con~()la(:ào em uma expcdi(:iio lalllo do scrvic:o ue DI'OS,f'JIH' rC'lIlvido fJuiz lovilr arliallloa e 111 preza ,
poslo CJue· paril o elToilo della, Ines e 1.l10'IJm empenho por conta da n1('Sma casa. CJI\(' via n;io poder com os ga lOs pela limiltldil renda. porém
c0ll10 a callSil oril de Ocos, elle daria com que pngilr o ernpro limo, e
r,orn que Gullrir os gaslos em uma obra luo piu, e do graQde scrvi~o uu
Alli.-simo.
A todos pí1reccu 1)e01 esln rr.~oluçiio. mt'nos em que os Illdios descessem para as ,litiGas de el-rei, niio correndo os gaslos por conta de sua real
fazenda t mas sim pela pobre caSil, que preci amente se bn\' ia de empclI II ii r
('om as nlilis necessarias bagatellu5. que co lumüo enll'lwir nos descimonlos. Além de qlle aqlloll:J cas:!, ou colleoio de N. S, da Luz, ainda não
I'sl/Iva cnlreg1le de urna idd a das Jo sou roal sorviço, que Suu Mages1nde IIIe n1anc.lllva dar logo nu entrada da Slla primeira fllorlaçào, como
patrimnnio. n nWlll1lcnc:íio de SOIIS religioso. para o 1'111111'0, QIIO se
jjzesso pnis o di\. cilllcnlo iÍ custa da cnsa. lIlas com nhrirra~iio do Gcarem
servilldll volu1l1llrios em lugar dos jit ue ciLlos. que el-rei m:lllc\ava dar
;lOS Padres.
Esln foi iI delerminnçiio, com C)IIO 1(ll!o .se recorreu ao O'()\'ernador, c Cilmura, c como nella se 1110 não plldia dillhoirn. c o que mais ra se forTiIVi'I/) ua ollrigar;iio de d;lr aos lllC!tos unIa nlMa, ClnlO II1l Mt1"'eslarJo
nlanda\'il j'pj nol(1l'elo go lo, com que 'Ippro\'nriío a iJéa e maior ain(Ia a brol'iclildo. com que concoderiio n nmpla licença de poderem de, cer
I, CllSlél do rollcgio, uma aldên, que fo.se S() tio serl'iço pril'alil'o dos Pilores. em IlIgilr da <l11e se PlillldiJl'a dilr 11n provi iiI) 1"I'ill, lknndo os renes
ministros d"'sobriO'adps da enll'l'gi l, e os Padres sntisl'uilos,l'ol11 a que Jes(:essrm l.í slln Cll~la Desle nju le sc deixó ver o gl'ill1JO prr.illizo, com que
s;e Iltps I'i1Zill mercê da maior parte do que eril srll, l1lill1dando-lIles Sua
J\'Ingrslnrle enlrpgilr uma uldên.iil esln1JeieGiuil, som os Illc:on\'~uiellles, e
continw'ncins dos deq'imcn!ns Jo sertiío.
J'ort'rn como a len~ãll dos Pllelres por umn pnl'le,do serviço do Deos, por
olllra, do ser\'i~·o dos mnrac1ol'es, pOllpando-lhe mui nqnolln i.dd 'ii piJl:a
n selJ s,'r\'i~o : crão os don p(jlos, qno sllSlcnlill'UO II rrne O peso de lan los
f.:ilstns, Iwvidn IJ lir'ença do g"V 'rn(1(lor e C1.1I11ill'IJ, se trillou logo elo pôr
wrrClIlt;' luJo o llccessario p1.1ra a vi,'gem, o com a maior broritlüdc parlio
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o Padre Manoc1 Nune , pnrll n liua oloriosa missãll, dci:tan~o a clIsa enLrcUI) clliuauo e (liligp.llr:ia un Pildrc Mailo'!l de Lima.
'mwidlls pelo llIissionario as corrclIlezas do rio, e il flnriluon!la pral!tI
dos illscclos, de mOSfluitos, r. maruills, olltra espHI:ic mais pl:quena, ainda
~llIe por oulra pill'le LWJrcarlil a visla, com a variednde de aves. lilrgils e
IlililladilS caml'illa~, qne e uO'erct:iilo de uma e ouLra parte do rio. sClldll
lalll;IS e Lão anl'flsr:odas as volliJS, r;na faz com a correnLI), qUll oão é dus
mais rref'ipilildils, como qllem algulll<1s vezes o navegou, ([Ile é prociso
correr lÍ prô<l dos CUlloas Lodus os qllalro remos, mOLil'o porc\lAG elll uma
horll se póLio venccr enl um cl1\'allo por Lerra, o que na CtHlÔa tlpenas gasta
um di<l.
E' esta a razão porque Mi canuas da expedição o"nslarJo Lrinta e
CillCO dias I1lé cllc ;11' as lonas dos dP.5l'jildos ludi05 Glli1j<ijilrus, que para
n Padre roi Il[ll'rrdilrln torro de promiss;io, pelos gran(l· e copiusos rru~
lo., quP. espmayu culllcr, da abundallcia de SI:U dilaLado terreno. Er~o
esle os fndio qlle hnseaviJ, e achou Sitlllldos os primeiros. em um IUg'iJL'
qlle I) dizia· Cilpyltillil. Niio eSlnlllharào os qlle ruccbião os IIlJSpndl·s,.
que eh giJvilo, pllrqllc a ll1nior pilrle eri-'O [ln rCII tos, o:; qlle O I'tlc1n~
II ViJVU c(lmO rOl1lei:os; dos que lio!làl) sido neophyLos do Padre
VOII050 ji\ eslnv1Lu pns atlas de) Itaqlli para a lIha tlo i\larallhiln. Darlas
IIS b011s vinuils,e paSSad\ls os primeirus dias ue hospeucs, inqlliria o Pildro
ti 'allSil da demora dll cmhaixaL!orcs, qne n50 foi outra mais, qoe ore<:cio de virem ii ca!lir n<ls miios dos Porlllguezes, nào lhe pnrecelldo racionarei dei XiiI' o U scan!~o das 611iJS terriJs, pelos trahalhosus scrl'iç:os, e vioIcncias xperirncntadas no poder dos brancos. E na realidnde e lo é o
print:ipiil embariJ<;'o (.los dc~cimenLus desLe genlios ilO gr mio da igreja, e
filie não cllsla pOllcn vencer /luS I'lIissionarills, por mais qne lhes ti sugurilo o bom Inldo dos lHallcns. pnr sempre vil'erem na ch'sconl1anç'a
CJne os l\\dres aos primcirtls ilOpulsos das ordens dos governauores, os
kio de rolaxilr 110 braf'o secnlar.
POIlCO satisreitn DC~Hl o l'i1dre com a notioia do fllntliJmenLo do malogro
diJ primoira emhnixilda, COl11lutlo, como l1ül'n millS nos llllXilios Divinos,
qllC niJS fort;as h II l1liJnil. . pl'OpOZ ao principal daqllella nil~ão. a Cilusa da
sua villda, qlle era raz l-os filhos cle Ooos, e redll'l..i1-o· a uml1 vida menos
harJJara, e ue maior COllrormitlade f'om a razão, em qlle blJlllanisauos au
DirillO, e :10 blllllallo, podessem d(~srruclar as mesmas cunl'enienciils du
oulros Jllelios, (jue prilllCiro que ellcs Linli50 lroeauo 11 vi 111 de infieis,
pela a de ehrislüos, c rrozaviio na companhill do Padres, quando nua 1'0 sa
de menor Lrnbl1llio, uo menos dc maior socerro, sem IIStOS de ~t1erras. c
sem os inconvenienLes de a 'lar sempre á barlla com seus inimigos, com
periO"os de sllas familias, o de I1carelll sllj ítos nilS illconslanciils da 1'or!llna, JS leis illl'iolHl'eis ua crllel üarlJariu dos v De 'Ilol'es. Qnc cite till!la
liccln.il cl ai-rei ele PorLugal, pura descer ao scrvil;o dos Padres, uma
illd~a Lotalmcllte illdepel1\lenle du ervi~o tios l11orudores. Qlle qllorclldo
aeeitar o clJnvile. e IIprol'cilar-sc da occa iüo de serem ao IIle 'mo tcmp@
filhos ue Ocos, c tia 1Jou criil~iio elos radrt:s, qlIe Iltcs proll1t.:lliü c t'S,cgu~ue
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Java da parte de louos, de os tratarem como t:le', e luio dU\'icl" sem ilf'ompilobal-o. pois sabiiío muito bem, e eslaYiio illformauos de serem, e ICI't'IIl
sido os l'adres da Comp'aohia o clImmum amparo, e protector dos meSlllU'
Jndios.
Ouvida a proposta. a tOllos ilgrallarão as condirões, assenlilndo logo
entre si, que no poder privativo dos l'aures, não linh<io que receiar SlI;IS
antigas desconfianças, antes pelo contrario dehaixo de seu particular
Cilidado, serião promptos os sala rios dos seus serviços. continuas ílS nsi teneias nas suas doen~as, e quotiui\lnos os soecorros nas SUilS Bwis
leves necessidades, e como o Padre ultimamente lhes assegurou,que III '
JI<iO havia faltar tempo para o de can~o ; porque emquanto a metade da
aldêa servisse, a outra metade Lavia descan~ar.
Livres já do suslo de serem entregues aos brancos, e se"mos l1il as, e,'en1rão e fiel palavra do Padre, ilceitúrão os rélclos, o 'ollcordúriio IlilS
conui~ões. orrerecendo-se á partida depois que deslizcs em as 51](1 ro~as,
que ])(io lardou muito; expedidos já, e desemLara~ados ii seguir \IS ordens do seu missionaria, a quem Jogo renclliriio antecipada obedif'nciil.
como subàitos, Contente,e satisfeito com a sua missiio, embarcou o Padre
:Manoel Nunes,com todas as almas. que se <.Jchüviio naquelle sitio dH Cap)'túba. sem ler gasto mais nu expediç<io. que o espiH:o. de quatro ml'zes ;
rico acompanhado de tantos despojos. conduzindo tantas pess03s. que estavão incultas pelos sertões do l'ioaré.
Como a correnteza do rio ajudava o curso das canOas,e llllivillvn o hrll~os dos remeiros, foi brm'e a \'iagem, e l'm poucos dias cheO'ilrüo alcO'res
ao pMto da aldêé\ do llaqui. por lerem alli casas feitas, e lill ou.qual cummodidadc de igr<'ja.sem a trllhalhosa pensão de Laver~~m II funflélr de IIOVO
o mesmo, que a diligencia dos parentes, que já alli tinbão habililuo, IIle.
oíTerecia, e em grande parte lhes poupava. Aqui viv~riio nlguns aIlIlOS,
visitados sempre dos l'3dres, cuja peuUI'ia de pessoas lhes impossibilitllY;1
,\ actual assistencia do missionario; o que fui parte,para quo os Jnclio Ll
desconsolassem, e tocados de saudades do natural dOlllicilio, (raixüo 01'dinaria entre elles) se retirélr<io pouco ii pouco, para o seu am.ado CllP)'túl.llI,
se n50 forão todos, ao menos uma grande pilrle.
De sorte, que foi preciso acudirem os missiona rios a descon olllçiio dos
que ficárão desgostosos, já daquelle sitio mudanuo-os parll outro, a que
chilmavão Capuipe, um dia de viagem, mais abaixo do ltaqui.
Neste lugar lhe mandou fazer depois, sendo superior o Padre F'lippe
Detpndorf1', uma bella aldêa. com boa igreja,e casas,pllra viyendu dll lIIissionario, em ordem ii têl-os mais contentes por esturem enfastiado da a sistencia do lIaqui, Como já Ileste lempo linbiio chegado de rrrresco
alguns missiollarios da Europa, nomeou o radre su perior, por pri lIleil'll
missionario ao Padre João Mari.a Gor~oni,e para seu companlleiro o irmiío
Manoel Rodrigues, coadjulor temporal, que ainda permaneceu no Maranhão já enlrevado e com uma iuade quasi cenlenaria.
Tiu!la chegado o Padre João ~Iarja Gor~oni, de Jlillíil, arrcbill\l(lo de
seu [c\'vo1'eso l' pirito,e com ppinião commum de s,IlJtidüde lal" (jue ainda

(~ois rontavuo al uns Goajajára muito \"clhos,tercm ouvill0 11 seus pais,
que o Paure Joiio Maria, fOra delles respeitado, como Lomem santo, POI'
llue alcan~ára de Deos o prolon ar-lIles o dia para ganharem completa
vi(:toria de eus inimigos; de cuja crueldaue farão livres, pelas ora~ões
do Pad re João laria.
E. te i!lu tre v<lr~o. que assim se póde chamar cm todo o sentido, foi
entiio o missionario dos Goajajáras, no novo e helio sitio de Cajuipe. Com
wande cuidado tratára o solicito pastor de acudir a necessidaue das suas
ovelha. com o pasto da santa doutrina, instruindo-os em exercicios de
Jevo~iio) e santo temor de Deos, porém ainda com maior di corria soure
o. meios de trazer ao mesmu rebanho,as que tinhão fugido para o mato,
leva las de sua natural inconstancia, sendo tão faceis em descer, como em
voltar á buscar os mesmos sertões donde sahirào, propriedade muito anti"{l desta inquieta nação. Cousiderava a preci a obriga~ào de deixar noyellta c 1I0ve, para ganhar uma ovelhu perdida, e que faria por adquirir
a tantas desgarradas, na precisiio de deixar essas poucas, com que ao
presente se llchava.
Julgou por mais seguro mandar primeiro um embaixador, que tentea·
dos os animo, lhe franqueasse a entrada. n repetir maiores diligencia.
até as ver lOlalmenle condescendiuas, aos primeiros pastos, que Iargáriio
mais por motivo de um terror pnnico, que por causa raciol1ul, que os
obrigasse 1\ Ullla ausencia ttio reprehensivel, e por todas suas circulllstandas opposta no hem de suas alma, e a elerna salva~iio de tantas, e tão
innoceLltes familias, morrendo as ill1 adultos, (:(lJl)O crianças, ao desamparo, entregues aos in ectos, sem o conhecimento de Deas, sem lei, e sem
'[( rnmentos,uns apostatas, e outro sobre genlios, barbaro , e sem outra
regras ele bem viver,que as de seus brulaes appelites, u que ,os tinha emancipado a fra"ilidade ua natureza,reduzindo-us a féras; por seoúo quererem
su"eitar a viver como bomens, e a obrar como rllcionae .
Partia o lndio com a embaixada. mais nào yoltou com n re-posta o embaixador: porque o inimigo commnm, lhes tinha melliuo na cabe~a,
que o intento uos Pndres era envolvel-os na rede, para os cntreaar
aos brancos. que era o mesmo que sacritlcar-lhes as Jiberdaues. para cllOr<.lrem como os muis, <IS riaorosas pensões de um capti"eiro; porque lIào
oustanle os l\Hlres os quizessem deOtmder, era impossÍ\'el livrarem-nos
das màos elos Portuguczes. c ordens dos governadores cm Cajuipe.
Assim <.IiscorriUo aquelles barbaras, que neste discurso o lliio parecião
mas 1\ mesma experiencia, que em oulro tempo os ensinàra, os fazitio
ugora ser um pouco mais cautos. Resolveu-se por ultimo o Padre
.João Maria a ir cm pessoa, ou a conquistar os animas daquellPs obstinados. ou n tirar na sua repulsa o total desengano da desistencia da conquista, Encommend:ldo lJl'imeiro o negocio a Deos, pnrtio finalmente
acompanhado de seus neoph)'tos Gonjajárns, provido de premias, e cum
todos os mais aprestos. que lhe pareeeriio necessarios para a condu~iio
Jos reduzidos, no caso que nlguns o quizessem seauir.
Fez a viagem lrabalhosa, por er prcci O dobrarem as ror~as na agua,,~
fT
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1111'5mO numero llo possonslie qlle se servlão m (crrn,pnrqllc arn nrrr. sario
rena os ti 'n 'is imos IIIÚrtlríS
abrir cl1miuuo ns r.anflas, rum[ CIH]O com
(s~o os limos uo rio)(Jllenuseiiio aO lume dn aguu,llilllal'1tl0 ao llleSlllO tcmpo
pelo rio, aquellns ilhas volantcs, na partes ollde n;io era tão I,asto, pal"ll
(;onLinlJar em outrilS em mais prolonftada rli.talll;ia. Chcftllu cmlllll, npezar
de tantas dif6culdilde ii 11m porto, por ollde c serl'ião por tcrril () Indio
PIe C:lpJtliha, CJue huscuva por nüu poder-'LO romper o rio cum a mata
ferlladados IIlúrúrls.
Aqui deixou
amido Pmlre as canuac;, rom guarda uIl"iticllle. c
com{) lhe oüo pcrmitlia mais uell10ras fervor abrilsado ue Sl'U espirita.
partio immr.uiatamente por lerra, com seu compallheiro o irmão ~ratloel
nlldri~!IIes, e alguns JIIJios COil' a bagagem,e all,I1' jlortatil. e lIté aqui tilIhüo sido os trabalhos das grandes olãos,maiores forüo por uiü.. te (JS lnd)aIhns uns p'és,e filu igas uo CL'rl'0, purqlle I he era necessario romper matos redlado , e pa ar Iilgos,e palltalloS cum il"lIill1t":J ('inla,com os olbo, sempre no Céo, donde espurava o apo túlico variio o üuxilio de sou Sf!1I1IUr.
Com oilo dias ele t[Lo ilsperos Cillnillhn • chefroll finalmente o Padre na eu
de ejildo ClIpiytCtbll, l50 falai sempre DO in 'iIlISU\'r.1 disvello dos mi: ional'i0S. Chegál'ào tüo dr.sfallt:cidos,e cMtadl\S cia Vil1f'Ycrn, que moviüo ii ('(Impilixiio aos mesmos lndins, admirauo de verem IUllta valenlia Ilnqul.ilcs,
sem perdoarem o lrabillho, nem fazerem ca:o dil siludo, alé h'~gtlrem u
1'1'11' em perigo a prnpriD vida. para seu rernouio. e l;ollsen'lH)io un, . uns
illmus. Entüo o Pildre, dlljlt1is qne os vio juntos ilO écho da novruadú
ti rulld(J da masma fraq ueza for~i.ls; Ihos fez um till arrasoado (;on vite, pro·
pOlido-lhes os trabillho , que aSila tenacidilde dDVil I'IIU a. afl;üncill-Ibes
ii brutid "ic1a,(ple pas DVÜ(J nos nJillos, e lruzcndo-Ih(;s á nlemoria, O' muilo
«lIe ]1nra os con erVilr I1lh(Js de Oeo , tillha obrado os Padres SCIlI perdoar gilstos, e sem omittir diligencias,que podessern 1'[17.01' a bem de S ,U
cípil'ltuul,e temporal proveito, qne os deixou as ombmuos,e i1uma granJa
parle ml)vicins il almll;ür O avisos de liio solicito e i11l10roso pai,
AgIIsalllé.ldos os mis iOllürios, segundo o tempo e Ju"ar I' 'rl1lilliiio, II 111 as
vazes com hons desejos, outras ('0111 boa obrDs, rorão alimelltillluo os
III)VOS hospe~ues, l'elll'l.illtlo em tlldo urna total pobrczil, \lor sellão elltenderem a rnnilo, nell1 ii qunliclnuc dos guisados, lI~m a diversitlaue das
viandas qne de (Jrdillario (~riio algum peixe, ou CDçil,com o seu e05tUlYlado
JJ 'ijú,qlle é um IJolo reuonuo,railode farinha ele milndioca: cnlretanto,como
já lhe sahiào iII teII to, illldavilO rumiando a primeira pl'ati 'a Jo Padre e
<;onferin lo entre si, se o Itavião ou lliio seguir debaixo da ~egUl'iln~a de
que os Padres havi;io de ilssi til' COIl1 ello , c que lIào llilviilo li 'er J'€I'ill'lidús para o servi~o dus brancos, conforme a !1l'OIllCSSil,(!Ue 011' 'recia o
]Jadre em nome do rei.
,Já II este tell1po tillha o mi SiOl1ilrio repilrtido com O prineiJlal, e COIl1
os que lhe pare(;~riio milis ilplos, os presentes, que pilril o me mo erTeitu
levava, e lia verdade mais com elles, que eOIl1 35 l'alavrilS e promessas
Ji,('s ia jil ilbrandando ii dureza 005 seus animas, por lIaturcZil barllilros,
COIIIO CI'lI "lllg ll , ]ividio-s!~ ('/il CUlllrill'ios pareceres; os nwis iJllilno:::os,
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e ml'nog r.l\pricho~05 nssentilriío logo de se dr!'rrrem, e nssim o 11fll'ão a
enlemler üO mis ionürio altrahidos da clll'ínllOSn i1rra1Jilillatle, com qlle os,
Lraclarn, e li seus filhos e familias, 05 mllis Icnnze ,on paríl melhor dizer,
os mais ml!drosos recusánio segui-lo, porqllo so /Ião fiavüo das promessas,
011 porque talvr7. não erll chegauo ainda o tempo da SUl! reduc~;io. Yl'ndo
O l'adre,qne se ntio Ilcaha\'ão de resulver, e que peruia na demura quanto
podia Iljcrnr na p,ll'tida,despedintlo-se dos mais, 1>11. COIl o \lorto,tom os mcno. CJue sempre o numero dos e colhido é o menor; e Ilrsla occasiüo flli
mllior o Irohalho em raz,io das crian~as, e algulls \'elhos, porqné! era preciso espernrem os valentc pelos frncos, e o pa '101' levar adiilnle as orelhas
com brandura, entre ;IS asperesa de um tiia intriocado caminho. Tudo
"enceu, e tu lo prerenio, carrerrando nlUitas ,"ezes, e o companheiro os
mansos corueirinhos, CJnc niio podiéio ílcompanhar as müis, carregadllii
já de outros de menoridilde, com tanta 1I1egrill,que chegúr50 [lO IlIgilr das
(;lInôns com mais contento, que trabalho.
EmharC<ldélS e cilrrerradéls as Célnôa, da mnlhor, c mais rrcrio, n droga
ollquelles serlões, e clItreg,inio 10llos a corrnntC7.a do rio, fn7.rndo-lhrs
estu desandar ?m de7., o qlle tinb~o tres mczps antr, t1i1\'rrrndo '111 Irinla
l1ias, Tocatlo o porlo. da aldca de Céljuipe, f(li ilwxplicaycl a ale~ritl, com
que todos vienio receber OPadre, e os pllrrlltes; mll~, mllito mai ao se'~
amante pai, ue quem já tinh,io experimentado a docilidade do rrenio e o
agrado do tratto, qlle sabe ser a aridade f'ngcn1Jo íI,p:I1'a cOlicilinr (:om o
respeilo o lllTIOr, e tom ('sle os arreclo dos prnximos, o fjl1em trada, I~OIUO
tl imagens do Creüdor, DcsemlJílrcíldos os novus hospedes, os Icvuu In~o ii
igrpja, e dl'pni de o' olferecer todos 1\ lleo, s rcpilrlio pt:l<l ea.a dos
IIldeanos, II anuo uns,e olltros bem servidos, por serem mutilas as r8Zõ~
do purentesco, qlle enlre estas I1llçÜeS, ba. ln u scrrm pntricios, e \'i\'01'f'lll
junlos, rara se tl'utlarem por pnrentes. Trllctou logo le lhe manrlíll'
fazcr as suns vi \'enrlíls, e repar1io pelos homens fou('('s e madlt\dos Jlara
lrllct;ll'cm dns sua' la \'0 l1l'íIS, niio se rle clJid;1I1110 de (JS in. trllir na, anla
doutrioíl, ú roJ tcrio.; ela nos~a fé; alé cnlherele todos o fru to dcsl'jildo dc
seus traoillhos, c[11C Na o lwptismo,que priil1l~iro ;lOS innocenles, c dep(li;;
1'01' sua ordl'l1l e conforme II disposiç,io de cada um, ronfcrio allS mai~
:Jdu\tus, I"Jlle emborn pOllro;, Se I;Onll'nlaYll com os que o ClenlC'llli%illl(l
'cllllOr lhe uérn,pur nüosnr ainda c;hcl!'arlo o tempo de l11iliol' rolhl'ila.
Ao I'ndre JtlÜO ~'Iilria Gorçoni surredeu o Padre Illollio Pereir;!, que
no sen tempo rel'eboll ,ligu 115, qlle por, i só espolil;1llrmn '11In drq;ênio;
sendo muitus \,eZl'S (nr. le\' [lrridnllte i1 causn, e ohran lo lima L1esron nIa~iio, CJuc tCm entre si no. n1l1to_, o que niío puderão :lC;dllll' IlS rn:lis
rOltcs per5uilsões do.;; I1lissi nal'ios. T<io exlr:l\'aganlp, é nr.lir's o ordinnri
\'ic;io da incon tnnt:ia! .\0 Padre Anlnnio Pr.reira se st'gllio o Pllure Flllil'P~
Betendol'O-, que rura o rnntlíltlor da aldnn,quc.le prcst'ntc pra mi. sionario.
c por issu lIidou muito 110 scn angrnenlo, xpl'dindo :lr) irmi-IO ~1,1n,H'l
HoJrigues jil no raiz. c conhcrido uns Goajajárlls ele Capylúhn, donde
trouxe 11m f)'rnntlioso lole de TapuJ'1~, por sr.l'em jii menorrs os rcu'ios.
illforll1udn. do hon1 Irllf'lO,'c snr.p.go dos par('nl(':; 110 pn,]rr r SNyiço do
!li
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Padres, sendo nquelles, Cl\\lsn de nunca descerem juntos, qucrenêl0
experimentar em cabc~a alheia o mesmo, d que não queria sujeitar a propria; porém engilnárão- e; porque lleo! os governndores,nem os Portugllezes inquietaYiio os Indios, sauenuo pertencer pela ordem real ao serviço
fios missiona rios, e muito á sua custa nos descimentos, que repetirão por
4'allsa das fuaas para o seu sertão,a que não era notuvelmento inclinados os
Gllajilj<.iras. lLimamcnte no nnno ue 1683,0 mudou o Paure Pedro Pedrosa
UUll
vezcs perscvcraute na tolerancia dos trabalhos, tom os quaes a
r:ollSE'gllio, apezar da repugnancia e pouca vontade dos Ir.dios, que não
CJuerião apartar·se para mais lunac das suas terras; para não experimentarem maior tlirnculdnue na retirada; para que não era neccssario grande
eausa, bastando UQla pequena Teprebensão do missionaria, ou um moderado castigo, á fugirem para Capylúba.
Vista üorntudo as grandes conveniencias de Maracú, junto a boirada
de um famoso lago. abuodaulissimo de peixe, com excellentes terras de
ro~as para o parte de Tremaúbll, se resolvêrào a seguir \) conselho do Padre
c il llSSClIlarcrn a aldea no lagar, onde ao presente se acha,e é sitio mais
tlelicioso, que t.em o Estodo,e o de maior recreio 00 tempo do verão. que
])0 illverno se faz pouco appetecivel, pela immensa multidão de insectos,
que é preciso apagar as I uzeS,e fechar as portas,e junellas para passar melias mala resto da noite, e uma grande parte do dia. Tem uma bella
igreja de Nos a Sellhora da Conceiçiio, e muito boas casas para vivenda
do missionario, o qual reporte os Indios por turno, para o serviço do collegio, que COll1mummente é conduzir bois das mesmas campinas do 1\'loracú, onde os Padres tiohiio in~!Umeruvel gado para sustento dos religiosos
do collegio. Defronte e á vista desta élldêa eslá situado o engenho de S.
Boni(c\cio, uma das melhores fazendas, e o maior nervo do collegio do
1\1 aranhão, cm ferras do mesmo, por carta de data e sesmaria, fundação do
l'adre Manoei de Brito.
Antes ue finalisarmos este exposto. é preciso advertir, que segundo a
determina~50 do regimento das mi sões,se mandava dor esta aldêa no Rio
llapucurú; porém os lndios Goajajiiras,que sentião difllculdade de se situarem-se no Marucú,maior a tinhão para se mudarem para aquelle rio, querendo antes vollar ás suas lerras,do que expOrem-se ao perigo de viverem
p.nlre nações inimigos, que não deix.arião nunca de os perseguir e assaltar
11a sua Inesma aldêa, e como Si.ill Indios de sua natureza pusillanimes,n50
os pôde vencer a persuasiio do Padre, allegando-lbes com a reDl ordem;
e pDra que esla tivesse o eu devido cumprimento, e se povoasse o Rio
Itnplll:urú, como Sua Mage lade mandava, fundárão nelle os Padres, além
dil oldê:] ilntiga de S. Gonl/nlo da naç~o Tobajáras, a aldêil da nação Ca)liCillJ , ú mais bellic.osa, (J o terror daquelles sertões, devendo os moradores dilCJuelle rio ans Padres, o metterem de paz, com os Portuguezes,um
Gentio, que cra O llçoute, e assombro das fazendas,e engenllC's de todo o
seu districto.
Além desta fundáriio mais as duas dos Barbados, como já tocámos, por
onr.! parece ficou sllprrabundantemente satisfeito o disposto no regimen~

27to; supposto a neO'ativa, c com l(loS fl1nrlamentrs úos GO(ljiljárns. Onlr.naya
mais Sua J1t ü O'estaur, que os Padres. qUillltO pos-ivellhrs fosse c'lala'\rl'essem outra aldêa \lO mesmo nio l'inaré, e seu serLUo, o que Se nàll "llU l
cffectuar logo, pela replJgnancia dos II c1ios. llfio se qU('J'l'mdo slJjeilil!' ao
serviço dos moradores, até que vencidas todas as ti i lTiculdades. e o CJUI~
mais era, as perseguiçãe e assallos de seus inimiglJs, se uhriO'itrào :J aeeital' a prolec~ão dos Paure , sendo o primeiro /llissionario ueslil clllpreza li
Padra Luiz de Oliveira, natural de Bella junto á ciclade de Li boa; o qlJnl
pelo meio de lrabalhos incriveis os tirou do lIlato, e situou Illlq;wllc mesmo
porto, ollde antigamcolc linba feito O seu de embarque o Padre Joúu
Maria Gorçoni.
Aldeados os primeiros. que era o todo (ln dimcnldacl . foi filCilllo seu
successores os Padre Ml.lnonl de Abreu, e Caelano Ferreira, o uesrer a
oulros muilos, que vicrão a [orl1lar ti celebre, e poplllosa aldGa do Pillal't:.
Mas porque o rio no tempo de "erão, que era o pruprio ua uayr~ga~iio, Slí
se deixava vadeol', ató o porto do Cnyrú, senuo prceiso trllllsportilr (I c(lrga
da canOa por terru, aos hornbros dos Jndias, 11<10 com m 1101' fildigil de,'le~.
que prejuizos das cargas; neste sitio do Cayrú, ú fllntlilrüo ultimillllellle O~;
Padres Antonio Dias, o Manoel de l\Jirnoda, para ponparem com c) trabalho de uma mudança o de muilos annos, cm tão ilibaria a conduc(;ún; que
foi pBra os Indios o principal motivo, a nhra~arem o mesmo, lI(! quu
sempre fugirão. O Padre João [i'elippe DeLendorlr em lIlIl dos. eu
escriptos (1), que deixou por aponlamentos p'lI'a a !listoria da vic -provincia. a quem esta nossa deve a maior porte das SllllS lloliC'ias, por ser roligioso de exactis ima verdade e coelaneo daquelles tempo, affirl11n. quu
indo a Portugal, por procurador de loda a missão cm :í 685, [l1c,1I1~iÍl'il lio
serenissimo Sr. D, Pedro rI, uma concessão nbsolula da alMa uu .\Jill'ncú.
do serviço e adminislraçiio uos Pi.\l.lres, in lependent dns clJndi~üe!> e~l're.'
sadas no regimento das missões; porém nem cllpi.1, 1101ll origillid achou- I:
da dita concessüo, devendo suppor, de um religioso tJo aulorisado por vir·
tude, e lelras, niio queria macular os sen escripLos com uma mentiriJ l,il)
enorme, nem lão pouco dei:ar ii posleridade nOlicia, com que e puzes e
em perigo a verdade da historia.
As expedições dos Goajnjáras nos tcm apartado da vist(l, [IS ilC~Ü('S
gloriosas do Padre Antonio Vieira, nilo porque elle lIS (1 'i:a s(} uu
obrar, medindo-as e njuslllndo-as a vnlentiu ·.10 seu unimo, IHlI'il qllC li
ociosidade e innaçiio, 11,io tivesse lUfTlIr em espirito tiio fervoroso, e elll 11111
varão tão zeloso du maior gloria de Ocos; mas porque tambem admil'il somos o valor dos seus subclitos, como filhos da sua cOllducLa,e da sua tlpO'tolica doutrino. Cootinnuvu elle,no exercicio dos sellS sC.l'lnúes; que I'lIr,ill
muitos neste tempo,e com notovel frueto. Via a muitos ll1r!io gozanJo já
da sua innala liberdade. Experimentava,c quasi tocava com as llIão u total
Estes·apontamentos do Padre DctendOl'cfl'livemo-los em 1H)'SO poder, c eslão cscri~crcl1l cu elHlido",

ptos de talll1odo, que é neces~ario llova I'ctlacçãl) para
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te[Qrmn ue muitos na delicouezl1 das consGiolll;Ías da maiur pude uos moratlun~~, e depuis de dnr repeliuas c fervorosas graças au Clemcntissimo c
~uprell1l) Autor de tantas miscriconlias, ,'(muo jiÍ gilSltJS naquella ilha a
maior por~;io dos oito mezes depois da sua chegada, não cabendo já tiio
grtllllle 3111'1a, err. districlo tão breve, nàu se cOlltentando o sou fervor ue
comlllunicar só II um povo u claras luzes da sua admiravel doutrina, detllrll1ino.1l passllr ii Capitania do Grão-Pará, com a mira posta sempre no
celebre Rio das Amazonas, de cuja espiritual conquista queria ser autor,
e prilllC'iro mo,"':!! na rcuuc~iio de tanlo milllllres de almas,quc er~o l.lS quo
I) linhclo feito desprezar os app\ausos
da côrte, e furrir á· ,"alia de um
prillcipe poderoso; sem peruoar a diligencias, nem se poupar a traoalhos,
pa ra o eOllsegu ir.
Antes de o pur por obra,quiz distribuir os postos porl1 COllscrvar o conql1i:;tauo, e dar II tuuo providellc;a,com a tlistribuiçiio do se uinle. Dezoitu
lle~solls contava a gloriosa missüu já para o fim deste anno de 1653.
A luz maior que de dia, e de noite, ucuuill DO bem das almas uos proximos
com n assisten 'ia, e uo dos subdilos conl n vigilllncia e pruuente mlJxima
~o seu governo, era o granJo l'i1ure Antonio "ieira surerior de toJos.
A luz lfIenor, c que recebia mais ild111xos do primeiro astro cra O jll"lldenle e virtuosissimo Pildre Früncisco Velloso, desempellho das mais tlifTtcultosas ieléns dlJ Padre Yieir{l. Era natural de Yillil-Nova de Famelicão.
arccbi;qpado ele Braga,onde naSGOll no anno de 16 I 9,enlrou na Comi alJllia
!lO Rio de Janeiro. em 1G'~O, prof'sso ue quatro Vulo' cm 15 de Agusto
de 166 : var.io ue especial talonto para tirar uo mala uacões barbaras,
e j:1I1omitns.
O I'aure Thom6 B.iIJeiro,lerceiro na antiguidade, e não illferior aos pri.
Illeiro;; I'as "illcntia., do espiritu, a qllem IIÜO acolJaruaviio Jifficultos8s 0111preZi\s. ,·a ccu cm Lisooil no allOO de 1G23; enlrou no (·ollegio da Baltia
t'nl j (H l~,(! era prégat1or, e ling"D gerill insigne. O I'iltlre ~lolll()llS DelgaJo,
mil nalural de Gnrdo lJispndü de Leiria. 01110 llílSeel1 em Hi2!c.. elltrando
Ilíl Ctlmpallhia cm 1G!d. O Pa'lre ~Ianocl de Lima. Padre Juão de outo1\Iaior,o l'aure 1\1anool de Sua n,ll Padrn Gaspar Fl'ilgllSU,O Padre José 5011res,todos naluraes ua grande cidildc do LisUOiI.O lJildm J\1anuel unes YMiio
duutu e ele raro talento para osgo\'crno ..'nSC(lu elll Lisboa em 1GOO,enlrou
)10 collegio da Ba1Jia, cm 102:2. \'rofusso de quotro YOlos cm 1(j~9. O l)adre
Alltonio Hiheiro IllIlural de S. }luulo. bi pado do llio ue Jalloim na CDU
l'ln 16J5. entrou 1Ii1 Hallia CII1 1637; prógildur () o mais perito lia lingua
)lrasilir,a, que linha bebido COI\1 ú Icito lia prillleira illl'allcia. O irnliio AIItonio Soares coadjutor lcmpor[\l, formado em 2 ue Fevereiro de 1 G69. O
irllliio Hapllael Cllrdoso, que lIasccu elll LishoiJ 110 allllO de 1ú20, e entrou
Ii() (·ollll"io do Rio de Janeiro, no de lG ~O, o (linda não ,1CIlbár<l o curso
Iltco\t1gi 'o. O irmiio llcnto Alvares natural do Porto, onde nasceu om1627,
1'lllI"I1l1 lia nil\lia cm ilH.5, para coadjulor l~spiritllal. O inniio Jo:io l,'crII;nldl~s. ('OéHljlllor 1l1mporlll, lIasceu cm l'ontl1 de Lillla, arceIJispaL\o de
ilrél/ow I\lll lü02, elltrou lia Compallhia 110 cullegill da ]labia CI1l1G20,
rl)l"lIlü Iv eUl 1G'11>, eni oflic:iül de l'úrrciro. O inlliio illlfw Luiz
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rarpenloirl1. o irnü) Fr,11H:i.5co Lopes, o irmflo AgosLinLlo Gomes, lodos
t: C1 l1djutorcs tcmporllC ,do quem não "cllilmos o assellLo dos idades, e enLril'das lia Cllllll'au!lia,só sim,qllo esle IJiLimo fura depois despctlido. EslllS erfto
os religiuso.5 c sell superior Padre ,\nlonio "ieirn.'O Padre Manoe] Nunes
superilll' dn r.;I';1 de ossa Senllort\ ua Lllz. O Pildro ~Ianoel ele Lima. operaria. O, Padrl' TllUmé Hd) .iro e J05é SO:Jres, missionarias cm g)'l'o,
)leias ulduns da llllü do Maranhüo. O irmiio llal'ilacl Cardoso mestre da
rll1sse, o dllutrill:l. O irmào Anlonio Soares estudante de moral, e tilmbem
uCllllrinei!'o. O irmflO llenLo Al\'1lres, companheiro dos uous missionarias
Yolalltes. O irmão Franci5co Lope5 meslre de esc lia, e sacrisliío.
0.5 irmãos João Fel'llundcs, o Agoslinho Gomes crão empregados nas
nl'ikiIHJ. tia ca a do I\lnrallhão. Para sells companheiros na viilgem para o
Pará ilVi'Oll "O grnnue mestre da lingua, Anllll1io Hibciro, ao irmiio cnrI'elllcil'l) Simào Lui/; e no l'auro li'rallci co 'olloso; tamuem o que pretendi" parlir jltll'a o Grão-Pilri! o grilnde 'icira, Lüo prcoccnpudo de santas
itléns 1l1uilo propriils tio seu zelu, como Jnostr;\\,a a historia.
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1)0 Q E On!\.~I\i\O OS PADI:ES Il.\ CQ}IP..l.~1l1A llE .JES .
!'iO A~:lO DE 1053.

.,\ C..l.P1T..I,,~IA DO PAliÁ

lli 'semos UI' rhcgndo o Paclro Manoel de onSil,e o Padre MoLheus Delgado no principio da quarc ma de 1653, muito hom tempo para njudur
110 \luipilll, o melhor 110 onfes5ionnrio aos dOlls n.inislros do e\'angclho,
t: opcrari
!la fundação da nora ca. a. e igreja, que por nüo C'slar tudo
ilCilh,Hlll, Se lião lillhüo mudado, e \'iviiio "inda lia sun antiga \'i\'elldn.
A \ iIIUU porem dos Pad rns deu ma ior calor 11 abril, () ari \'0 u os grundes
tle 'újos, que lillkl o l'adro Stlulo·Maior, parilllperfeiçoar (\ parle do corredol', quu c lava coberta,c n'seiar melbor a j"'rejil, para lIella se poderem
<.;elúlJrar com prilllor e dcv(l~ão os omeios Divinos da amillla sanlll.
Tudo o urrecluou em brr.\'o IcolI'JO; purque millerial da obra fucililavn
ii r Ilslruc~50,por ser n "'enle muita par.llll1lior hrevidade,e por ser aquelle
l'ill]re llCli\'O por cOlldição, o naturalmento perfeilo 'caunl, 110 que em proIlelluia. ~lurJados fillalmente os }ladres, cIIlnír50 nos laboriosos serviços
tliltjucllcs dias, S<lllti(jr·ildos. mas \·O'l.CS ideando o seplllc:hro, mus ao
tlerola, qlle ao pompu . outras acudimlo aos ·onfe.siOllilrios, que
l'ra o (pIe lel';ll'a (l nlilior Lompo, e o que reslllva, se rep\lrlia com o somno,
'com u slllua,para os serl1lúes mnis proprios d" pIClles dias, il qlle IlCUdlo qllilllln podia caber ele gentc no igreja, ninela que a maior parle cle
fórll, l!las lodos Ilotal'elmenlú sillisl'eito , por verem reoo\'ados pela piedade dos Pilll I'C:i, os l1lais dolorosos passos da lIossa Iledempç;io,acompall!ladus
de ~;eI'IlIÚeS ltiu JJelll dilos, e [I liio IJom lempo, qoe foi grande o frllclo, c
lIiio 1111311111' 0150510, <;om que lodo del'ilo, e recelJêriio as alleluia nos seus
l'al1rc5, que jú olhav50 cum rúspeito, falla\'ão com iJgrado, e nssistiilO com
JargIlUla', o cilrinllo.
CIJIlIO (IS l'adl'lJs,e ingu]armenlc oP"dro SOlllo-~laioJ',se iiio entr"nllnnt1l>
cada "L'Z, l1Jais no c0rill)io dos m(1J'ador~s, til> iüo du mesma sorte desclIlra-
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nhanoo estes,com as suas costumadas, e primorosas lilJeralic1ndes, que !leiO
deixavüo de abranger a outros pobres,e necessitados: quem mais Se esmerava oestas caritativils uemoostrações, e quotiJ ianos soccorro , era a casa
do bemfeitor Antonio Lameira França, correndo por conta de sua mulber
a Sra. D. Cecilia de Mendonça, c suas mbas, as Sras. D. Mnria. D. ,'iolaotll
e D. Anoa,o sustenlo dos Padres, c emquanto niío passárilo dos dous. mio
foi possivel acabar com que ellas se Ilbstivessem de tão primorosa Icmbranço, sendo nas Sras. Americanas muito connaturaes as a ções de piedade e
grandeza; porque não sabem ser oscassas :JS do Mornnhiio e Parú, e o mesmo observaremos llas Sras. da 'Bahia e Pernambuco.
Além desta se não descuidava a casa de Manoel DaviL1 Souto·Maior, irmão do Padre, e a de Paulo Martins Garro, qne todos a 'Ildiiio com 'YrDIIdeza, e assistião com primor. Dém Deos ao Padre Souto-1\1aior especial lillento, não só para a edificação espiritual,e temporal,ua propria casa e i"'rej a,
senão tambem para a alheia, que umas o outras dependiüo das esmolas,
e ajuda dos fieis, nos corações dos quaes, parece tinha adquirido dominio
a intimativa persuasão de tão solicito operaria. Quatorze <lono havia,
que o ParlÍ não reconhecia por matriz, mais que uma pulJrissima igr('jll,
apeaas sustentada em uos poucos osteios, além de velhos, õesmnlltellados.
e o lugar mais proprio de um cstalJulo, que de um templo. A tão grande
desamparo cptiz o Paure Souto-Maior experimentar, se podia acudir o seu
'zelo, inlluindo nos unimos dos freguezes,a reparar com suas esmolas uma
ruina, que não deixava de escandalisar os olhos, o de esfriar totalmento li
devoção 00 culto, e a fé na crença. Tanto disse Oprégaclor apostolico no
dia da fesla de Nossa Senhora da Graçll,Orago da igreja, tanto areiou a illdecencia do templo, e (anta estranUoll o uescuido dos moradores, quo
avivada a devoção, quasi cxtincla,de todo auditoria que, assentárão a uma
voz de cuidarem logo no reparO,e decencia da sua matriz; e para que o fcr,ror dos ouvintes se não enlibiasso, avisados para o dia seguinte,a dill'em
principio a obra, farão o prégaclor com seu companlJeiro o Padre Frilgoso
os primeiros, que com a sua enxada caváriío, e tirárão terra para a fundaçào dos aliem·ces. E com esta santa inàustria,5C acabou flnalmente n igreja,
.que era c1 mesma, que até então servia, e 50 desfez na erecção da nova,
real e nobilissima cathedral, que hoje servo.
A este mesmo zelo se deve tambem a capella de Jeslls. chamada vulgarmente do Santo Christo, junto a0 collegio, como tambem a ele S. João
Baptista. pelos mesmos meios das esmolas, e cOllcurrencia dos piedosos
m.oradores, o que tambem participou a capella da "irgem Senhora do
Uosario, do cuidado e administração dos hrallCOS da citlade do Pará; (até
que ultimamenle foi erigida a fitndamentis. pela actiyidade,e diligencia do
Padre José ue 80usn, senélo reitor do collcgio de Santo Alexandre, ató il
pôr na sua ultima perfeição, por uma sorte éle terras, que os senhores da
.mesma irmandade cedêrão aQ engenho de Ib rajábn, fazenda dos mesmos
Padres). E porque o seu incaosavel fervor a tuuo abrangio, instituia na
igreja dos religiosos elas MercCs, uma confraria das almas, a que cbamaviío
M.?ntc da :Piedadc, com um tal e tuo incfustrioso com pl'omi::;so, fI uc nàu
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Sf'lHlo :l terra por ent~o das mais ricas, se recolhiiio no cofro cada anno
perto de tres mil cruzados, que se dispendião em missas,e suITragios por
aquellns bemditas esposas de Jesus Coristo, constando pelos livros ela
despezll, ter-se ga to por conta da confraria até o anno de 1667, vinte mil
cruzados, que ao mesmo tempo. que servirão de allivio ás almas, soccor~
riJo tombem ás necessidades dos mais pobres sacerdotes c1aquella Capitania.
Coo Lumavüo os filb.os da Companhia. ser agradecidos por preceito:
O Padre Souto-l\Taior, era demais a mais agradecido por natureza.
i\Iuitus o repetid.a vezes se lembrava elle dos beneficios, que tinha
recebiJo de umll reli oiào,a quem as mercês dão o titulo, nlio só para prova
da generosidade, com que as multiplicão, senão para despertar nos que
ilS recebem a lemb1'llnça,para o agradecimenlo.Tinhão recel ido os Padres,
dos religiosos ~lercenarios o sitio da primeira viveBda. que tiverão no
Pará; tinb.iio sido as istidos da sua caridade, com os primores do maior
carinho, emquanto no seu convento passáriio de eufermos a tutalmente
cOIlvalescll.l05, ma não constava ainda, que das palavras passasse o agrade imento ús obras; posto que o grande gosto, com que dictava discurso
ao seus alumllo , alguma cousa significaviiI, que não faltavão bons desejos. faltando então occasiões para o desempenho: oITcrecêrão- c finalmente
estas e mostrou logo o Padre outo-~laior. ás yéras do seu oITerecimento.
A primeira 1l1C<'III~ílll(.lo-lhes por Slla via licen~ll do serenissimo Sr. O.
João LV, para fundarem convento no l)ará, por não o terem até aquelle
tempo. A sagulIJa, concorressem tambem os Padres, para a mesma funda~iio; porque a que tinhão era demasindamente pobre; e para que a dita
poureza não retarJasse a obra. pelos podere, que tinha do illu tris imo
cabido da Bahia, nOmeou vigario da matriz ao Hevm. oommendador das
1\fercOs o Paure Frei Lucas de Sousa. que com os emolumentos da parochia já podia acudir aos gastos, e adiantar com a ajuda dos freguezes a
obra do seu convento.
Estas as gloriosas acções.e immortaes obras,em que occupava o generoso
(mimo do Padre João de Souto-Maior, na companhia do seu bum irmüo
O Padre Gaspar Fragoso, cmquanto niio chegou seu successor o Padre Ma·
noeI de ousa, com o Padre i\Jatheus Deloado; cuja pintura delineada no
tosco quadro desta historia queremos realçar com as côres,e delicado pincel
do Padre Antonio Vieira. Assim diz na carta do Padre provincial do Bra ii:
« O Padre João de Souto-Maior préaou na festa da collocaçiio dos santo
martires S. 13onifacio. e Santo Alexandre, c lorro partio parn o Pará, como
ou .lhe tinha encommendado em Lisboa quandu deite me apartei, e po to
que bouvo <lllles elesta resoluç50diITeront6 parecereres,o efIcito tem mostrado, que foi aquello, do quem Deo mais se servia; porque o mesmo Senhor
lljudou o Padre la maneira, que com seu compallheiro, que é o Padre
Uaspnr Fragoso,têm trabalhado por muitos, e rrl1nbada para Deos, e para
a Companhia o animos de todo aqllelle povo, de que tanto se uuvidavil, o
já tem sitio o melhor da terra. a prilll:ipios de olle"'io, e niio tendo nada.
lhe mio falIa nudil, antes são senhores de tudo' e yi,rCIH!O Jc o-mola'5, [l"
pouelll :3Zcr, o a fazem ii mllitos. »

f.lle d13ma por mim para o Pará c Gurupli, que é O mell printip:li
inlento eslú ainda SCrtI mi ·süo; mas Ilada disto se poller;'\ fazer ,mIe da
\'ulta lia entrada aos Barbados, porque por alxlrcar tudo nüo vCllhamos ii
IIÜO apertar nadu; e pouco Ilwis abaixo fallant.lo lia pcrseglli~ã() pns-ada
t.liz: « Emqllanlo no Marunhüo corria a COl1lpnnhia com esla tormenla,c·arninhavüo Ielizrnentu no Pará os principars della, como Vossa Hcvercnri,\
"crú dessa carla do Padrc Joiio Je SouLo-Maior. Podia-me que lhe mlllltlasse complIi:lll:iros, qlle o ajudasse a tirar as redes, e conbe a sorte ao,:;
l'at.lres Manuel do Suusa,.e ~flltheus Delgado,quc partinio nu principio desle
"nno, pJfü ol'ará,e levárüo us urnllrnentus, c mais pcçus pertencentes i\ cl'lClla
igrcja,e ea a. (J Padre Manuel de Suusn, vüi comu superior, para deixar mais
livrCJ ao Padre Soulo-~Iüiur lias ou a da ronH'rsiio, e lhe sncceJcr lia
Jif;ào ua rlwlorica, que lu aos religic o~ c\ü 'o,sa Sonhora Jus ~,lerc":,-, Ull
su jú esliverelll apLus,para Ih'al \1' dc I'hilosophia,cumo nos lem pedido. ))
Nem dom parecer e ta occupa~ãu alheia do 11m pilra que rú viemo.;
porque alélll de ser nccessilrio rC5iuirelll CIll nlguns Padres llilS pnY(la~úl's
d('sl'urlugueze~ [Jilra C) credito dil COllllwnhia,cspeeiillmeli[e nilqllellil lerril.
ullde agura entra de 1l0"0, illlpOrLnrú muito, que vrjtio o:; l'orlugllczes, fi
<lillda os rndio~, que a outrus religiües se nüo de prczflo ue nprellder, e
lJuscar meslres da 110. SlI; não só os \'elhos, como os mai' mo~os della tell\
lapal:idade pJrJ ell inilr. Com este exemplu se púue e:'-p 'rln se neabem dú
cunfundir.e relluer ,os que em malcrias de s'w· cOllsc.;icllcia:i se filio, e ódlogüo COIll of.liniõC5 de uulros, que por lllUitilS vezes serell\ fundíluns l'll\
IJI)UCilS letrüs,LÓIll feito gralldi.silllOS danmos <"13 all1lí1S, no ponto prinrip;dJ.Ilelltu das liberd-ades e ca[Jlil'ciros dos !Ildios, que ú o luc;o lllais forl ,
l:UIIl (lue ú delllOllio us ulu, c cmbura~a ne te Eslauo.
Du .10\1
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Tillha dlcgaJo (;1I1l1U dizianlUs. este ílhon~oaclo pi1r de C1perilrio: CJIl.1. i
lilll díl quareslna do allllO de J G53.Tinllüll o ulrerecido n~ ccremollias
da selllallil ;IIILa, IIi! nuva igre'ja om o maior ('11110 f~ gr"nue7.íl qllu
;\ eSl:u'sez do Lei •• po porlllilLiól. l'ilssadu a fesla da pll:'-coa. [r;leloll Illgo ()
IIUI·O supcriur ue n~purlir pl.:lo· (Iperurins o trab;t1llll ua cllltllr:l. qlle COIllO
era grando, U lIljllcllcs poucos, uiio faltava quc ruzer a lodus, e au feitor
delles, en; quc cuidHr.
Para si,e [)"ra seu cOlllll"llheil'll O Padro rillhew; De'Nado.tomoll o clli<lado "ssill1 dus llluios da c'idade, como das Hill "vs vizilllHl~, por. erCII1
VI'lI\icos IIl1 Lillguu, e os lllili" ilptus daqllello ll1ini~lcrilJ. Ao \'adre 01110~Iaiur, e SOII cUlI1pal\lll:iro o Pnclre Gaspar Fragoso,tnlrl'C'oll o CII idado tio;
l'ortuguczes, e IIlUradurcs da ciLlildl': em um,e olllros n;io rulliHa,qlle IraLillhur; \Jorúlll ilOS prillleirns lkava Sl'llUll llIais í1Srl'ro u cmpr('gll por f"lla
do cullllra,e ser Lilu bilslo u IIIi1Lll, qllú afLIgi"·;] as Lpnr,l' pl;lnlils, qllo er;11I
Ilcces'ari(\s grandes fon:a3, e lllaiur l'iI ·iellci.. 1Ii1 prim,:ira cnpillac:iio, Clll
I::UIIII;I; (III de ur·:illario ., ;1 IlIilis Ir;d:ódlu) ii. :'iOli\r(·llill:1:l sido II d"Síll11110
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paro espiritual em qn,e os primeiros Piltlrcs :lchúnio os Porlllgllp.ze~
ualluella Capit[lniu; nlas mllitu e sem Cl)nll'ilra~üo lllaior, u illfelici-sillJlJ
e lastimosu em que se achilviiu ilgora os Iildios seus escl'1ll'(),~, porquo ii
maior parle dostes eniu pilgiios, e vivião erltre cülllOliclIS, (;\III1U 11(1 "L'lllilismo, niio cuidando Hlilis dellcs seu sellhorcs, comu se 1'1ISSI~11I l,rulllS, a
cujo trabalho e servi~o, só altelll/ião,selll cuitiarelll por ('lIl<io, 110 preciusu
uus illuividuos, que erão as almas.
Dos I.>aplisados que cniu us menos, \l[Iviil subdivisiio: pfJl'qlje uns eslavülI
b"ptislHlos ÚL 'VOCC, l't ?lolllinc, quo era l) llleSlrlLl, que lavadlls (;UIII a ngllll.
do baptismo, Illas llullalllClIllJ,e sell1 el1'eilo pelil imJislJo i~üo,e brllli.dldildlJ
do ujeito; pOl'ljlle niio sal.>ião o que recllhiiio, flor tlÜO us tii porelll par:! ii
rec~pr;ão de tiio veneravel Sacramenlu, illlilginando seus sOllhore:; mais por
ignuranciil, que pur lrlillicia,que uastava ilpplici.lr-Ihes cum a ilgua,a rórrna,
lJara ficarem regellerauus tia gra~a,niio 11]>5 rausalluu mais ell'cilu aquelle,
bl1nho,salulil'ero,dl) filie se fossem uma I edra,ou IrUIl~O de IlIl1a arvore. Nãl)
S6 devendo ~ulpar lal,lu ilU
enhoro cllllh'os IlfOGUTilr, CUl110 aos ministros, UO ~acralllelllo igllUl'illlte-, e lãu brulos, r.omo os I1ll'SlllU haplisaJo~
em lh'o cUllferirelll iudispostos e 'Ín puri.snaluntliúlts da -llil nnli"a I'IlUUl.
Os outros, e que não e:'a a menul' dusgriu;a o sen:1I1 tÜII (>UII(;OS, mostraviio pela l:apaciuade,ou pelu tempu da inllOGi:IIGill,lI 'larelll \'alit!iJlllelllll
baptisatios, porém era lal o desilmparu, ou lia j"llorilllcia das oral:ôl':-õ
ou lias preceilos da lei, que Jeviiio rrllilrdar, que ú abi<io o que seus
senhores lhes ensinaviio, qllo era I'or;ar, planliJl',e luJu o mais belleficio das
suas laVOuras, porque só disto cuidilviio de dia COIll O lrüllêlllto, e de 1I0itlJ
com o discurso. Daqlli lliJsciiio os illtuleraveis lIUUSOS denlro du meslI'"
chl'l tianismo ; primeiru,o impeuirem us Cil amelltos aos escravus, ,II) me-o
mo lempo, qlle lliiu achuvào deformidade em os verelll amallcebados, c 1111
caminhu da perJi~ão; toll1nndo pur prelextu 11m mOlivo. filiO [lnrcl:ia seI'
inlluido pelll espil'lto illllOlIlldo; e era que os escrill'OS lilll dupressa r<lsaviio.
como IllUrriiio; que o malrimollio () filliu 10"0 desuuedienles e pregui~osos
1I0servir;o, e eln umll palavra,que se os queriiio p >rJidus.qllc 05 casasselu.
como -e niio e tives em mais perdidos no estado ua lTWIH:ebia.
Na hora da murte, cra a todos cOmtnUlIl a Ille ma dt1s r;u;a, tilllto por
falta de parocllOs,e virrilancia lIOS p,lstore', como por dl~scuidll dus sellhuTes em os uiio cherrarern CIlI vida, e lIaquella LlOra, a quem 1I1c plldes n
lIdministl'ar 05 SUCri.ltrlelltos, e Como ii inl'eli idade dos Illiseraveis pa Silva
tllnda além da morte, fil:u\,ijo seus 'orpos illsúpultll', l!ll sern epultll!'a
ecclcsiastil:a, porque a UIIS os ,Iança\'àu no riu. e a outros us ClIlelTilViio ati
pé J;lS casas, para se poup:Helll do Illaiur trabalhu cm lIS fazer cOllduzir
para os \ugaressagrados, SfJm reverellcia ao bnptislTlo, que recebêl'iill. SCIll
temor algum de Deos, e sem medo tius IllJlflons, que sauiiio, e nào illlpediiio em raziío de seu ameio.
Niio pareça incrivel o que Llize/lJos. porque as memorias donde o tirilmos são infalliveis, e a experiellcia do que soubemos. l'm 1IlIIlPO- Illilis
polidos (que pllr modcstia calamos) nos falelll nê!' o mI:', mo, que CIII!>lIl';l
Jirtlcil llÚU deixa tle ser certu, c polas suas circlIlIl'lalll'ills vcrdadeiro.
lT

ãâ

Llll o li1;;lín1 oso esl ·10 em que i1c!lúnio os noyos opernrios as almas e
(:IlrJ11IS dos' infeli'l.l' Jlldios, CHI poJer dos moradores, a que já prn parte
·tillltiill ,lt;IILlidll, nu que \!uderú() os dous Pndrcs Soulo-Milior e Fragoso,
que CUIllO ilquelles orilu tnuilOS, e ('sles P01H:Os, ilpenns podia chegar o rellIe lia á I1lr~nor parte da nec(-J.sidillle de tillltOS de gra~1!do·. Ne III mata
'111 a \'U ,1'lllra vii" agora os dous IlIi, 'ionario i1 demoll'tl'ar com uS cúrles de
sua 'l1'1,), a jú nescidn ignnrll!1cia, di) que r 1i1\'iio l'juasi suffocadas
!ll'qllelllls . f.(rillldes plalllllS, nuo elidi) II1"1I0S,bilSlil a izania dos vicias,
COIlI que. e nÜilyão lngu nos seus prillcipios em poJer dos brallcos. IllSlituirill) t'111 prim ·i.lo IUf'ur, e puzeriio cm praxe u cOlJvOtll~ão ás doutrinus
K()rIH~S ludos os dias IliI igrr.ja, [) nos dOlllingos, cm oillra mais ela cidaJe.
l'OllrornlO n slInlo costllllle Jo ['adro slIperior da mi:siio, Anlollio Yíeira,
conl gralllll' rrui:lo. e ;lprllveilamelllo da lliJiI tle S. Luiz do Maranhão. A
estils doUllilli\s assisti5u lodos 05 [nrlills ua citlude, que seus senuores podiilo es 'USjH do servi~o, rc\'esndos ora uns, ora oulros; por e-tarem já os
nnilllos do. morudores haslulIlulflenle dispuslos, com os sermões ela quareSllla, c semallu proxima.
ACilbndas as ora~õl's, que lodos repelião cm voz alLn, enlravZío os dous
]'ildrc',quc eriio peritos 1 li língua, a explicar os n1}'slerios, e a iJJstrui-los
110 que lIuviào de crêr,c ournr, e C0ll10 se fossem dccuriões ue classe, urnas
,"zcs a uns, outras ,1oulro iüo perO'llnlnwl ,ensillando,o aponlando onde
vi50, que errarão, Ne le sant exerci cio, gastuviio com visivel ilproveitalllelllo a maior parle do dias. e grauue parte das noite, não fallantlo ao
me.mo lempo,ou1 aCl)uir aos [ndio moribundos, e em extrema necessidade com o Sacramenlos do unplismo, e confissão, Já na cidade se coibia
grallr1n [ruclo, seguindo-se immeu ialamenle a culheilü, depois de uma tão
vigoro a,e admirovel culturil, bavendo já lnuilos por mais baueis, que patilHa 'Il1CilSfI ell inar a doutrina ao lIIais meles. Porém esla nposlolica di·
ligencia, que nu citlade tinha deslerrildo a mllior piHle da igHorancia. não
,o podia e'tender ás muilas ro~as, e fazendns dosPortllguezes, que estavão
jlllr l'lira, cm as quaes não menos nos escravos, que nos brancos e brancas
]Iaviil n mesma ignorancia dos m)'sl rios da fé, e doulrina por serem
crindos em sitias relirados, que mais pill'tici pilviio de mülo, que de povoado,
e COllllJ os PLldres eriio apenas dOll , YUC' de nenhuma sorte se poJião multiplicar, instiluirão, como no ~1arallltiio,a oulros l1l[)[os meslres, qUllntos
c:rã os catlJetismos muito Lrercs e claros, que mandúrão Jogo repartir
pelos si tios, com as pergunlas e resposta, e assim mesmo as orações de
Ull1l1 plll'le em porlllguez, e da outra na lingua gcrül dos Indios, I ara que
as familias tios bJ'3n os podessem /Iprender, e ao mesmo lempo ensinar aos
escravos, ou lendo,ou repetindo. conforme \' pedisse <l cnpaciJade de cada
11nl Assim acudil'iio com os muilos e ureves cumpelH.lios da uonlrina, que
lllandúràu lrnslauar, onde não podiJo moralmente chegar, om as pessoas.
Cllm esta engenhosa inrloslria,e conlinuo trnhalbo dos fervorosos missiollal'io , se vio em ponco tempo o paganismo, e qnasi paganismo dos
I'SCfil\'OS dos POl'lugllezes, e a igllorancill das sllas familias, reduzido tudo
ii umn media e clara noli ,ia dos [lrincip:JCs 111," lerios de 1I0S a fé, sem
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cujo conhccirilClllo se niio pc'lde sn1l'ar Ulll (''''ri I;i,), 111,10 .k.i,To a f'onfi)lua applir.al~üo e il1can~;I\'ol diligcL1f'i<t dos open1rio', qlll) só por \·~lf'.e 05.
mais fruclas, que se .eguir;io, porliiio dilr 1\01' bl'lll iJlllpre1,rilfllt: (\~ ~lll)n'S
da sua primeira mi silo . .Já pelos pl:imeiros . el'rntlvs c pl'i1lir'iI5 da '1l1arcsnla, C semana sanLa, dos Padrr 'oulo-.laior e Frilgoso,se lillha tirilJo
o abuso de não ollvirem mis:a no domin'{o, e dia illltO,Il. ill1 ll1dil_',qllt:
llIanoav,io para o serviço, como as !':cldltlras brancas, pclos rril'o!p, 1!l(I!i\'lI~,
qlle allegavão, experimenl.:.lIldo-se já !la' oit,ll'il da piJ5CI);1 maior frel')oclIt;ia cle genle no templus. e meno. gente dt: .'ervi~n!lo IraIJalhfls.
Porém o:; dOlls maiores fructos, l'J11l) 11l1~lhor 513 virüo III) I'a riÍ , depoi'
(la entrada dos Padres, furão o' que rcsllltlÍl'iio dl)s (lolls mais IHlllc1'050:
(;untrill'ios amor,e odio.Com o pril1le:l'O,se evitarão O e5(·i1l1d,l1l1. pIIIJli('os •.
ca ando·se om a mn!lr.ehas pill'a aCllclil'l~m a:; nlrna ': e islo !lilo 51') PIILl'll
os Portu . . . uezes. mas tamb m entre ()S Inr.SIl10S IlIdin . COIl1 l) SI'gUllllo, SI:
fjzeriio [IS paze entre familia.. e familin:, com rilllrOre" Inorlap;;, f' lia
mesma tasa entre os ligadl)s COll1 u \'ineulo dll maillr pilrel\ll'sc~o. Jae,;
erijo rntii as vidn., e tiles os c'lstumps. e laes os ('Ilidado,;, illrlll.!ria. e
·vi . . . illlncia dos filhos da Companhia. assisLinJo pelas r('gl'ilS ti SI'11 111111'(1\'''[
instituto. ao bem dil alma, assim dos l'ortu3 ezcs, COll10 dos [lItliu', que
,1 tlldo abrangia Il sua grande C:lridadf'.
Do muito que tinh~o des!Jü ·tildon:l c;i(ladr.,inferil'iio os novo. mi'sionarin,
O uesamparo que iria na- aldêas \'izinha , por cstarom já l~xlinctil. a primeiras luzes t;om que O lillha illuslrarlo, e omo de pa';;af!cm,O l.>um l'a_
dre Luiz figlllira, havin jiÍ villln an1l05, sem que depois IiI' "sem oulr"
missionaria, qne O' doutrillil se. r: porque aO'or,l SP podia i1f;udir com 0"
(lolls, que UCilí'ÜO lia ausencia dos dnu', que plll'tiiio,cl1mo ('riiu o' Illil i. praticos na linO'ua, tomárão e. le. ii lia COllta a vi ila rln: aldên d(' f'1·rr.i, l'~'
paJbada pelo districto da cidade, qne cr~n nol'c pela ordnm sl'f!lIilllf'. Pilra
a parte dn cosla,c barra do ParÍl,il dI):; 'J'llpin·;ImlJú'. Silpilrará,e j!i1raclIlli,.
rnra a parte d ~ .imn, orrendo para o erlão, Mortigul'il, qUI) por ClIlÚo
era doser\'i~o do. radres, comojúdis.'I'mos,Bl'wIl·.e NhcengaiIJiI'. e mai:
perto da cidade. TupillnmIJií5 dn Gim;], (~nal'apirnlJ3a, e a de Fall'tiIIO, da
administrn~üo elo ne\'. \'igario ,lillI ui Teixeira.
Nestas laborio~i1s visitas Illllilo ÜZCl'iío. r. 1I11Jito obrúr~o os mi -ionnl'ir S
da Compall!lin, empre promjllns,r. sempre alegrcs o-n IràlJalltélr C;1)nl Iii"
visivel augmclllo (\[1 cltrislilllrladl~. Expliqll'3mo-llos pela phrnses dos me'mos operarias nn fiel rela~~o Je-sr.1l5 OXil"loS diariu . de donde 'm:1I10II ii
certidão juracla do Pntlre Ma~hcus \lelgarlo, erijo original sacha ('m 110 :0
poder entre os mais docnmelltos pal'3 a IJislol'iil. Diz a. ill1: «( C(~l'Iilil'o, (I'll~
visit,lndo as alJêi.ls vi'l.inh,1s Ú c:idacle, nil ('ompnnIJiil du Padre ~lilnlH'! d,}
Sousa,achamos o mesmo,eilillcla maior dcsé1mpm'o e5j1il'itllill qlle 1Ié1"iJadl',
porque os Indios tirado o nome de c!Jristúos,em tuJo o Illais I'il'iiio r;\lIlIO
Genlics. e como de taes pareeiiio sua aldOas, sem cruz. sem igl'l'jil,C' S"Il1
signa! algum de chrislill1dade, 011 cOllhe 'imento de D IIS. l'Ulllu IIIL'111
verdadeiramente carecia delle; e estl'unlwndo-Iho nós esl:! j'Tllul'illlC'ia. III)
modo de "ida, 50 dc.Cll1llayiio C1I1 dizcr, (1'lC, 01110 lla\'iuL) cllc:s aber a
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se.Jjnhiío passado tanlos annos, sem lllr

IjIlCIl1 IIH's ellsinnsse ilS obrign~ües ele clJrislilos. »
« 1'1~lo qn' prl)c.urando lIÓS ilcudir a esle extremo

desampnro, depois de
)lnplisarmos illllO 'eoles,e prel'enirrnos com os Sncrllmenlos,iloS que esta"iiu cm perigo de morte, come~amos logo a levanlar cruzos, fazendo-é1s
c ('Il;inalldo-ns a fnzcr IIOS lndios,por 1I0ssas miios, e da mesma maneira
traclaJTIo. do leyanlar ilTrcja , que fizemos de cobertura de palmn, quanto
o pcrmillia a hrevidade elo tempo, /15 quaes se viio já hoje melhorando,
para ncllas se poder celebrar com decencin o sanlu socrificio da missa, e
)1111'01' lugnr, em qlle so i1junlnssell1.e doutrinassem os lndios, como fhemos em tnd1.lS as aldeias, ensinando-lhes IlS ora~ües do catbecismo, cm sua
pruprill linglla, e instrllinuú-os nos my.lerios da santa fé,dc man(~ir3 que
os entenocssel1l, o fizessem ccnceito clelles. As ald~as em que se leyanlitrão
igrejas fnriio, Tupinambéís, Sapnrar[}, Mnrllcanú, Mortiglll'a, Nbeengaibas,
13óeas, Gnnr:'pirangn, c mais oulra ele Tupinnmbás, o a de FiJuslino.
« Nas sobrec\itas i1ldêas aehei. CjlJe quasi todns os Indios e Indins viviüo
como casadas, sem serem rece1.Jidils na {acie ecclesice; e reprehendcndo-os
cu rir, um jlc('cildo tiio publico, elles se escusárfio com a ignornncill, e falta
ele dou Irinn. e sendo lJem inslru idos na essencia, e olJriga~ào do Sacramenlo do matrimollio os cLlsci II todo, como hoje e.IHo asados, tirando
él idgllllS prillcipllcs a multidüo ue (1JuIIICres, com que vil'iüo ao modo
gentílico.
« Tambem lle~las nllêas lJnptisci n muitos velho e velhas de cincoenta,
sesscnla e sotent,l nnnus de idade, que vivendo enlre christ50s, e com puslares, Cflle dcvião ter cuiellluo de SllilS nlmas, por neO'ligencia lhes
linhiio faltadll rom éI élgua do hoptisl)JO, sell1 a qual es(a"iio ilrriscados a
morror, como morriiio rada dia outros l1luitos, IlS im nas alJêas, como
CIlI casa rios l'ortllgllezcs, ('m qlle é tfio pUIICO () zelo chri. tiío, que niio
só niio a f1rocllriío pilra os Im)ios de que se servem, anles Jli'a impedem
() rsloJ'\'[\Il, de qlle lia quotidiilllO exemplos. TlJdu acima (lito na fórma
cm CJlle Heil l'r::rcrielo pilo' 'o na verdnde, c 11 'sim o juro in vl'rbo sacenlotis.
Belcm tln t; riio-Par;'1 , ~o de Vereroiro de 1 6~j!",-A!atfteu" Delgado. »
Até Iltllli a ('cl'licliin deSle zelo o PiJure,cle qlJe nos pareceu oO'erecer a
r'ópia, pllrque rocll'ril pnrccel' inCl'il'cl () desamparo doquellas chrislanda.tes. nlllt'S da "Illl'ailll ele nl1rciros, e funda~iio un Companhia,na cidilde e
CilpilillJin ell) rilnL O licellcial)o ~lalliells de SO\J'n Coelho, "igal'io geral e
provi.or da C,ill'itilllin dI) }'nl'ú soiln' o nwsmo n~snmpto diz: « Cerlifico.que
os P:Hlres .TIl/ia dI") SOlJlo-~laior,cm .fnlloiro de 165:3,0 o l)ndre Malheus Delgado, vindo depois ao Piln'J comc~úriio Illgo a exercil"r lodos os minislerios
dil sua prnfisstlo elJm grilndc zelo,e JnJJilll continn<lr.!o lfllhnlho, prégnndo,
«:onf",:.. aneliJ, e fnzendo dOIJtrilliJS no j1u\'o, Oquclllodo, assim os grandes
(;tlllll) n: prquenos CSlill'iio nlllil.tl nCl'essilados deste soccorrO cspil'it.lJal,por
)1;1\,('1' llluitus aJll1os. CJuo fnllaviI lleste Estado, quem se cmpregasse cm
s('JlJcllliIJlt"s n:el'cieios, e com as glJCl'ras da cOllquista, e pOlle" alten~iio
;IS (:011 i1~ dillllllln se linllilo introduzido muitos abusos e igllornncias, que
(.;om as dila: d0utrinas se lirárüo. Juulall1ento abrirão os dilus Padres C~-
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colaç publicíls, em que logo começ~riio a ensinllr, não 5Ó aos íllboli dos
})ortuj::uezcs, como tilmbem li religiosos de difIerentes rel'igiões, d;lOdo ali
ditos Padres II todos de gra~a as artes, cartap~cios e mais livros, por onde
havilio de aprender, que para este elTeito tinhão trazido do reino, e até o
papel cm que escrcve:,scm os estudan tes, por haver pouco na terra, e nilo
chegarem ilS posses de todos para o complar.
« Todlls estas cousas 50ureditas fllzílio e fazem os Padres, sem que por
fllles levem estipendio, nem esmola alguma; o que me consla por icr
pnblico e notorio, e assim o jllro pelo juramento do meu cargo.
Delem do Griíu-Pará, :" de Março de 1(j5!~.-O licenciado lJlalheu$ de
Suwra CoeIAo.»
Eslas ns noticias que podemos descobrir LIa mllilo que trabalhárão até
a chegada do Padre Vieirilna cidade,e Capitania do Pará,os primeiros,quatro missionllrios, que farão os quatro angulos, em que se fuddou a
fortissima praça de arma, donde Iwvião de saIJir tantos e lão valorosos
r.ampeões, que devifto correr, (J discorrer por tantos, e tão varias rios,
c dila lados sr.rtões, e velwc:r a milagres do sen cslorço li tantos monstros da barlliJridaue, e tillltOS sequazes de "'enlilismo, e o que mais erll a
tantllS furills do inferno, cOJljuradols lodus conlra os santos intentos, e
rettas inlenções do ministros de Chrislo, e dehaixo dos estandartes do
Sunlissimo ame de Jesus, a quem todo o joelho se pro.tm no Céo, na
terra e no inferno, levando todos em uma mão o escudo da fó, e nelle
a r.mprew, AJmaionlJlt Dei g{o1'iam; e lla oulra brandindo á lan~a do
zelo \lU prégll~iío do evungelbo ao "'eLltilismo, e na puhlica~,Ho ua pllJavra
C!«1 Deos ilO chriSlisni mo tlessa cidlld~, que nunca poderá negar sem Dota
de ingratic1ciO o mllito, que Jogo em seu principias obrár50 os filhos da
Compilnhiil, P.11I seu obsequio, e serviço, devendo os moradores de todo
O E.tado IlOS carinhos e paternnl uidudo do Padre Anlonio Vieira ser elle
o primeiro, que á sua custlllhes dco ao filhos os livros, e papel, com os
qUilos vencerão a nütiva ignorancia,ajudados da gunlhardia de seus delir.ados on",p.nhos, que já 3"'orn mais cllltivados pela indusria, e frequencia
das no ns nlllas da Cornpilnhia, não lêm narla que invejur os do larallhão
e Pará aos muis hnLeis, e promplos juizos tle Porlu"'al.
DA El'iTI\ADA no PADHE Al'iTOi'i1O VlEII\A, NA CAPITAl'iIA no PAR.\, E DAS ALD~AS,
QUE FUl'iIÜnXo o HELIGIO. os DA COMPANIlJA DE JE US, 'o RIO DA AMAZOl'iA t
NA CIlHDE DO P.-\lIÁ,O I'ADHE \'IEIRA DÁ PRIl'iCIPIO A ESPl1llT AL COl'iQUISTA.

Dispostas pelo superior lla 'missiío Paure Anlonio Yieira ns cousas da
f.ompillJllia 110 Mnrnllhcio, pnrn a cOllYcrsão dos Genlios, e conservn~iio dil§
Chri lülldildr.~, vendo fJ'llslrildil, C aCilbar cm nôr Il enlrnda dos rios ltajlu(;nrú, «1 nlis 50 dos Barbados, delerminou passnr-se ao PariÍ, com O intento
sempre fixo, onde trazia sl'mpre a mrlTIol'ia, que era a fundüção do Gurllpit, como, porla e 'bave, para abrir iI entradn dll espiritual conquista
(lo Hio das Amazona. EmlJarc'ndns com os já non1Paclo companheiro o
l'aures Frulll;isco Yelloso, o Antonio HilJciro, co lrm~o c"rpenlC'iro Simão
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tlliz, no mcz '(ln Selembro. cbCO'lÍr:lo com feliz \'iílg(~m ílO porll e(;ilhle cll)
l'ani, em 5 de Outubro do ílnllO cip- 1G53. din SHnl dllvida merucedor cio
eterna memoria paro esla Capilania do Parfl, pela forluna de ter em si 11111
(;10 grande Ilornem,colllo o Padre Vieira, Ião zeloso uo bem plllllico c wlosissimo mais que ludo do bem das all11l1 , sem afrouxar UIll ponlo cm
husc!lr todos os meios para 1 sl1a redl1cçiio.
Logo que chegou, p!lssados os primeiro dias ele hospede entr l11utllnSI}
nle res coonTalulaçóe do seu suhdito o Padre Soul Maior, mai reli. . . io. os, com univer .11 c não pequena consola~ão de Indo, enlrou onlo
solicilo pai lo familia ii deslribuir os operarias dnqllellll grilndu obra, segundo os talenlos de cad\! um, e a qUíllidndll do .llU serviço, conrol'lll a
illformaç,iio, que lhe deriio os Pôdres, dü maior, ou menor nocessiduue de
emprego.
Pilrcceu-Ihe logo mnis convenienle. que o Pildre Sou Lo-31:1ior f1casse com
elle na casn, continuando no anligo "'OI'CI'IIO della, pilra acudirem ilOS urmões. c conOssões, e mais mini lerias da CqmpnnlJi;í na r:idnue, vi 'lo que
pürecia müis seguro, e acerlndo !lpplicar o grande talento de lin"'ua dalorra
que linha o Palre Manoel de Sousa.c repartia Olll.ros pelas nldêas eom o,; 1ndios; c na verdüde o 'Padre cslimavll suml11nrnenll) a lroea.e a nornua~ào do
tiio sanlo exercicio,Cjue Cril 00 que mais o ill(:linól\'a seu espiriLo. Ordellou rle
mais ao Padre SouLo Maior, c:lolinunsse 11;) li0;io de rheLori(:a: egl'éJllll11óllira
11115 religiosos de outras orde;;
c esludanlp.5 do ciclatle. Ao irmiio Simão
Luiz, manduu tomar conln rIas ufficinas de cn a; pnra éI. alrPns de!Jüixu
110meou missionarios nos l)adre: FrDncisco 'cllosc, e J\lanoel de SOU5i1'
para as de GÍma, ou do CalTIul.it ilOS Padres AnlOllio J\ibciro c GasJlar
Fragoso: pari) missionario .ln aldêll rle ~'orli<Yurn c das mais vizinhas, IlO
])adre MnLhens Delgado. E ln foi n disl.rihl1i(.:i.io com que a silbia r.onrllJclil
ue liio inlclligen le CilIJO. repllrlio no mc~m(J IlIez ele Oulll hro Clm Cjl10Chegrlu,
o pequeno numero de soldados volanles da 5113 companhia,pelos qunrlcis
de invemo, niio 11 desriln~ilr carrilllar a arl111lS, milS a lOJl);ll-as f'om o
TIlnior r.alor, c emprcgal-as cm nOVilS. e mais peri;'llsa ('nntenda, com
mo ll'i.Írão 05 succcssos e varias aconlecimcnl< 5 dilllislorin da companhin.
Nilo cscolbeu para si desea ~o, por que não viéra ao Pélrú il despir as
arma- quem sempre eslélVil imuaeJo para os combales, c (:om o peito exposlo
::rI plJrigo délS bolas, e ;j~ penetrantes ponlas dilS lal1~as; pois nem () seu
~ellcro. O animo lhe infundia CC:l\'ardia. flcm I) illlrepido e pirilo. e rc 0JUfí50, com que do pulpilO fazia guerra aos vicio, iullui ü cm seu cor:Jçjjl)
Lemores,' que o fizesscm perder um palmo de lerrn,do que conqnislilviio
eom o formidüvel mOnliJnle tIe cu aposlolico 7.elo; nem era muiLn,qne COIItnsse o tempo lanlas,e l~o eslupendéls \'alenlias de var~o Ião grande, ql1ando
pelejovil com armns u:J melhor prova. qile era a afOcaeia ue slJas razões,
o com a espada da sua eloque:1cia, por n~o haver l1.1qllellc Lempo,
qU<lm a pudes o medir com llio desmarcado giganle, e om orador
tiio eloquente. Enlrou logo a resplandecer esle novO aslro, eH commnnie:lr
;1 Lodos a luze da sua doulrina, scgUf.1,. nel'\'osa, elaril, efficil'l. e proveitosa, assim () uns, como· () oulros, 'Porque lodos linllüo,l}uC nprendcr, llin~
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gucm, que rensurnl', pasm[luos 30 mesmo lempo, que ronvencitios, compuw,idos, c emendados, nem era no\ idadclque parccesse Utll 'fulio no Pará,
l'I11IIO om Roma, Cjllcm linl1l1 sido 1I111 lJeIlJo t!tenes na cidade c urt· de
Lishoa .com os cu 'crmões. que crão frequ(;lIleS, todos os DonJingos c dias
,'(1/11115, com ilHlUlIIel'êlvC! (:0110111"0 dc gCllte pela 'recomrn(~Hdar;ão, q\ll~
~'omsi"o IUl'ill'fl ii fama constüllte dc pré~il(lor, fui notllvcl o fructo, que c
coi !teu no Pilrá, assilll com jú e tinha colhiúo no jlaranh~o, ~~ujo Iflcl!touo
q uiz a gora seglli r.como qucm lill \1<1 experieocia do mu ito.que lucrava CO/l1
I;slc iugular tidento, que elle procurüva não ocwllar na terra,<:Olltru ii vontiluU do 'e/l 'ellbl,r.
Além uo
orrnüc dos don1ingos o dias Santos, instituío o 5abuados,
solJre ü devor:<io da YirrreQl Senbora,cojo tor~o em c!tór0s persuauio a todos
tom adrllirüvel GonsLlla~ão dos rnuitus,que quotidianamelJto ilssistiiio a tào
luuval'ol 'uslulIlo,iflSlitllio do mais as doutrinas geraes,c publicil .5; sa,lJindo
'111 pr():i~siil) cantando ii Ladainha 'cnn bell[ls voze ,e cn 'inando as ora~üe'
u rny terias elo u!lla e outra língou, Na linrtu[l I.Jrasilicil se fazia touos os dia'
in~ispeLJsi\l'elllll~l1te na Jrtreja da Companhia, aos [ndios e escrllVOS que
ti 'sistiüo lia CiJilrl , endo elle, C
Padre Soulo-}Iüior os que, som gl'1llldc
ifllerpol,tr;üo de UII a outro e empregúrão 011I tanto~ c tão afltos exercicio,.;,
por quer 'rem a -ilo de empenhar a )lJri"a~üo, que lue oulJéra pda pri1I1eira di 'trihui';àu [JiJl'el:endo ifll:ri\'~1, que dou:; varõo pudes em sós, e
5úlO i1judaflle,aclJdir ilS obrigações dlJ pulpito, do conl'cs:;ioflario, ua ci.ldeirü
das ulIutrilHlS, rins moribufluos, dos presos. e [IS Lla urbaniu(lde. e politica,
que tLlllluem lel'üv<1o tempo, quando as vizitas não orão de medi 'r).
Tinha oo\'ido '1'\TI pasmo c li Imira~;lu a falta do c!Jristanuaue, qne os
Piltlres aclli'trÚll 110 Parit, as im entre us Portuguezes, como entre os Iudias,
u es(;l'üI'OS, sl'nd·) mio POUl;OS os abusos, que pouco a pouco se Iliiio \'en(;elluo pel" illlloslria u cuidado dos missionarias, e '!lidou de lhe ilppliear
eflicaz rem 'dio, IIÜO só para o prcsellle com as tluulrinas, e prilticas publicas, seni.io pilrü o futuro om a autoridaue, e poderes uo illu tris imo
cillJiuo da Bahia, de que se vai o, persuadiudo nu vigaria geral jJilluells
de Sousa Coelhu, O ([IIC devia oi.Jrill',püra cumprir com a Sua obriga~~o dc
pu tal' u juiz, que cra o nlc-nIO, qUI) UO cajadu c tia vara, para e/lc,lQlinlwl'
~I()sdc garrildos rebanhos: sirva depro~a o que referimos,da mesma certidii.o
Jurada do soureJilo virrario. cujo oriaina\ se consena em nosso poder. DIZ
C1ssim pelo que respt:ila ii esta materia. « Ernquantu [I refurma dos Portugueze' clltn.: os qllaes se póde uizer, que uiio havia nl nores al.Jusos. que
1105 Indíus Ill.I obserl'ancill das,collsa ccele ia licas. O Padre superior AntOllio "ieira pelos poderes que tinha do cabido, eobrig1J~üo que lhe corre,
além dest', Sua profissão, lratoutambern logo de que se acudi o as ele
1l1aiol' importanei", ajllslando cumigo, e com o vi"ario, que Deos tem, Mil11001 Teixeira, u remedia uelles,ordenando se puzesse em capitul tle vi itas
11' '''!Iinlus C usas: primeiramente, que pela quaresma se lhcs e rol das
['ouu- ôe;;, cm que fos em assentados por ells nomes, n<1O ú o Porlu;.:ut''l.e,i. sun mulilere, e I1lh05, todos os seus cscrllvos,OU Indius,dc quP .l"
St'rl'l'lll, ('um di linr~iio de nonlu C nn~iío, quo al; n~ora SJ niio Jazi,l, n, 111>
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desobrigava da quaresmll eSCrélvo ou Imlio allYum, nem se p Jia conta
disso l\ elles,ou II uus sellhores, 05 qUlles porém daqui por diante nllo serào
dados por desobrigados até niio const,H, que o eslflo tambem sous escravo,;;
segunda que todo o morador, que se servir. ou tiver em sua casa IlIllio
algum,que moslre ler idade de sele annos para cima, tenha obrÍ"açiio de os
aprcstllltar (lU parocllO lotlos, para que elle mllntlilndo-os examinar, saiba
fiU ostão baplisadns, c illstruidos 110S mystcrios d.1 nossa Sunla Fé. e
qtHtllU o- lião estejüo, se fiJç~iio bDptizar, por ser descu ido muito "rando em
lodo esle Estado, IHl cerem os Inr! ios em casa dos Porluguezes, e tambem
muilas vezes morrerem sem ulIpti -mo, nem conhp.cim 'ntu da Fé; terceiri1,
que touo o morCluor, que tiver IIlUio, que niio coha1Jilo com sua mulller,
ou Incha, que não cobabite com seu marido, O mallifeste ao paro 'ho junlameule com as 'a usas de não r.oiJabilarem, para qUl: dle depois de m:aminal-as, ordene o que convier DO serviço de Ocos, por serom muitos (IS Indios
c Indias, casadas, que por causa das lavouras, oulros servi~:us vivem apllrladob muitos aonOS,Gom grandes oITensas de Deos.
Quarta,que nenhum Intlio ase dllqui em dianle,sem que se lhe corriio
os banhos IJO lugl.lr de seu nascimenlo, 011 domicilio; por 4uanlo,até agora
se casllvão todos sem fazer esta impO(lallle diligencia; illll(~S lHio faltava
quem os recebessem sem liccnçll do 1J1lrocbo, rlerll lestell1ulllws, Ilum Oulra
alguma solemnid<.tde, das que requer a igreja; Cluinta, que em lodas as
igrejas assim de Portuguczes,como de [ndios, haja livros de ca amelllos,
})"ptismos, e defllntos, que alé IIgora niio havia, principalmellte para o:;
Indios. ou fossem livres, ou escravos. de que se sO"uião gravissimos inconvenientes sabidos, c é força que sejão ainda Inuitos mais e maiores,os qll(~
se não snuern; sexla,que adoccel1l10 considcravellllenle quulqucr [ndio,dos
que servem em casa dos moradores, o dilo morador s ja obrigado ou a
levar, ou alhe trazer sacerdote idoneo, o qual lhe aUlllinislre tudus os
tres Sacramenlos de Confissão, Comlllllllhão, e Extrema-Unção, por ser
t:ollsa muito ordinaria em lodo este Estaria, morrerem os 11lJios sem nenhum
Sacramelltu. por Ilào hllver quem lla'o procure, e ser iutroduziuo olllro us
sacerdotes, quando confessl.lvão li alguns na hora da Illorle, lião Ibes adlIlinistrar outro algum Sacramento, principillmenle o da Cornrnullhiio.
tendo a todos por illcapazes disso, sondo que realmenle o Ilii(l siio, e que
mais inslrur,~ão se relI uer para um lodio se confessar ,como convém, para
CUlllmulIgal'.
Setima e ultima, que nenhum Indio chrisliio, se enlerre semio em lugar
sagrado,e com saccrdote,cruz.emais rccommendal.~õesua igreja,e qnequem
se servia delle na vida, seja obrigado a lhe mandar dizer por sua alrnêl untl\
misslI, por haveI' geralmenle noslll terl'êl,t,io pouca cllriunde, c humanidarll}
p<lra com os Indios, qne soure os deixarem morrol' i1odesamparo,os mandão
.mterrar no o campo, como brut s animnes. 'for! as estas cou~as tratou o
Padro superior Antonio Vieira comigo. so emendassem lia fónnll sobreuita,
fichando outras quazi deigual necessidade, por sen50 porlerel\l remediarem por junto. E ponlue nesta terra se faz pouco CaSo das ceusuras, e
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pcnns ecclesillsLicas, li tOIJOS os sol reflitas cnpilulos se pllzeriío pcn<ls rl'lrll~
niilrias, esperando·se, que pelo lemor destas, sl'jüo IIlais obediellles, el.l'.
Se se lêr com ref1ex~o esll'S capilulos l ycr·s '-kl, q'lc t~lI~s Só sem milili
exn CT erações,s50 rapazes de in, Imil' aos cle menor cêll'ucidade,tlm um perfeilo conller;imenl.o do miseravel s,yslema CIlI que vivia todo o Estado, I;Otrl
uma tOlal innaçüo l!<1 SlJil chrislandac!e, e obrigações cle calhulil;o, allll'S ria
C0111[lilOhia, nüo se podelldo Ilegal' em Irmpo alglllTl, o qllalll(l (~,l.iI bllSl'Oll
sempre o seu au~mellto espirilllal, dl'sl'rral1l!o illJII os, rel'ulando tloutrinns redsas, e acudindo, como r~z o Padre Vieira, com umas providellC~ia di"'!.las cio sou ruro lil1rnlo, c mllilo proprins d' um l1en')(j sohre
rloulo, C!TI lllllo sempre adverlirlo, SCJ'I'illr1o pill'd pr(lI'il do qllc dizl'mos ii
certid<IO sllpra, (1'10 IJcm concortlu,econ[orll1u a do Padre 'liluoel T~ixeiril,
que ,j'í referimos.
Temos vi lo emcomo o snperior do tol1os, nesempenhrm oCllmprio asna
obrignçiio de operaria, o l1lais tliligcnle pill'i\ o c\('rTIf'lo, e riA sllpl~rior n
mais illtrlligentl', pnril o acerlos dn governo. E se n,l pn\l;a er:idillli·· do ('aní.
ns irn lrübnlhüvu o cnpiliio e con mandante rll S .Iu lIilllS. ni'IO I'om menos
cuidado, t'arli n, o zelo, ohr.1v;io os seu soldndns 1111. ralllpiln!la, os cinCll
r.eligiosc., l'J11O trnzia dividido, pAlas "ldGas rios Inrlins. ilS qllf'l linlia
tocllLlo <11 leriormenle n dili;renrin e indll Iria do.'l'ndres ,"illlwlIS (lelgildn. A
Gaspar Frll,"'IlSo, Ol':'O linlla sido do passarem il clllturil, nüo l'allavlI <linda
qlle desIJilsl,lI', pnslor]lle ni'lO tanlo cumo nas que aiuda niio liuha chegado
o benenr'io do Irilh;lIilo,
A !TInior diflicllldad() l'Jnr. (~nconfrnriio.e impf"(liün aos arndos o abrir na
lerra os rogos, pnra '1lle dispO.,ln o lerreno pllrlesse receber a sl'n1Pnle da
palilvra de De lS. com espcrnn~'ils do i'l'Ill'lo. n;lo ern il rlld -Zil dos 1llllios.
nenl a intrlldnc0iio do, abusos no 'ilrisliani mo, aiuda 111111 ii tivl'sselll
endul'Ccidll,o 11 deixilS m lfIni ngreste ao clIltivo, p01'(1'1U 1.11110 elllll 1\
graça Oivin<l, csperaviio r1'l11erlinr rom aSila i15Si-lelll'in, e I'om li valenlia
de seu illdllslrioso espirito. O qnc prillcipnlmenle os dl!'nlliIUilvil cra IIS
impedimenlos da irllrodl1eção .Iii ró, c bons 051111111'S, IIlle ae!lilviio pelos
!TIt'smos, fjlle p;lrece os del'iiio ajlldar. pela prufissiio du estlldo, e pelas
obrigl1~ües do Clrncio.
O primeiro. e mninr, quc fazia ;nfrllclifl'ro ql~alfjller lrnl1alho, provinhil da lolal de, cr0fio dos llldios, dn que estl1vi\1l CVill:llilClas as alLlêas.
(lcclIpado:; nos labaclles, e mai- servjl;os UHS lua primelrlls cabe~as, e pirilllill,e lemporal.
Este ill1pedimel1lCl foi uni\'er::nl em todas, do flllc lemos festt'mnnhos
3ulcnlícos,e uiio 5e faça il1cri"el, IJpposla a :lll1hi~:iio ele Irio lastiulos05
tempos. O se~undo tinha H slla Ol'igl'll1. f! lom"'il Illniol'l'S I'OI'f;i1S, lia illl·
l.oriJade do principio,quo I)riill alguns 1't~ligiosll5 e p. ,;Ic'siasliens, l(IJO ulilis
por seguirem a voz do [lol'O,a l'J11el1"1 prelel1dii'lo lisongear,do qne as opiF1iües commuus dos aIII.OI'I.'S. que moslnlv;io núo lerelll lido. ~spalh;lv"l()
dOull'inH~ tnlalm 'nte nppo tas. ;15 'llIP srguiiio o, I'adl'e;;, (:01110 !TInis ~(';,u
fllS o impol'lanl.es ao bem cspirilllal dn moradores, qlle era o qlle meuus'
sc allcudia, ni! consideraçiio súlIJel1lc de con\'l)Jlieul:illS lellq'IlI'i1CS.
1>6
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Por"m Iwior llc lildo,foi o lrl1zcr comsi"o pl1ra o Parií,o novo zelOlipisla O Illlj. IllO fugll,qllB lildli! ,I(- Ildido 110 Cntnl1!ú com /I ·irCllm Inllcia,quc
comll ri! prelado, qlli'l.criio O SHII relio-iosll. mais por aprichu, ( 01110
SlljljlOllllJ." qlle por i~ll\)rnncii', 511 lentilr opiniões dn pes ons apaiXllllil(la:, II ~aIJer: CjII\J fI~ primeiro, büpli IllOS 110 ildlllto lol,lIm ole
1'II(I,'s ~f.'llIjlr· enJII ndidos, e c niÍo podiito pelo mesmo reil 1'.:11';
I'lI11l() lilllIlll'lIl o erilO as f'srnl\'idõe do
JlILlios, qne os mornnorcs
ii SlliI ellsla. "11m 1,11110 lrilllnlllo, . !!il lO,lrll'l.iiio dll. crlito, lIÜO obslnnlc se
1I;'ltI tl'r IIllSerYildll o disjloslo P"\;IS leis de 'ua ~Iilgestndc. E r gou tào bcm
,,"1:1 dlllllrillil I' 1I1'illiitO. flllll por ,lia, COIll " Illaior lenacidadc rU"nn\'üo
"illdil Inllillls: 11,10 SI'I1(lo possil'ol ilrriltll'ilr-Ihe de lodo as rilizc ,porql1o
di'l.iilO,IJ n. illl arglllllellla\'üll ab e,x'e1llp/o,qllc it 7'{/liolle. rú ltio impo . il'cL
"111110 lirar-llie di! urlll'('a II rOlllrilrill : Só \'0 sas I'alerniclildes süo letrados?
O, IIIi1is l'l'ligiosns e "'cl~1 'siaslil'l)s lIiltll011l pelos mesmos liyros t Pois,como
~() rllssa ]'lIlernid'IlII'S dizelll, 111' Os LlIdills súo livres, diwl1uo os mais
l'I:!iginsns, qnu süo eSl;ri.ll'os? pois 11110 Ó de crer, qllO clles lambem se
q lIl:i rilo Siri \'a r I
~Iils i~ll), que em lempos mais llnlcriores so pollin nlle"nr com venladc,
IlO diil do hoje se 11,\0 pólio (i1zcr sem enOl'lllC injlll'.ia cios homells doutos.
O meslllo,quc oIJrilrão 110 Ca!l1ulit c ald \n dc cima,os Padres Anlooio Ri]l(:liro,e Gilspar Frilgo n, fazia tnmboll1 0111 Morli"urn,o SIIiIS \'izillhlln~as,o
]\IIII'1:l ~lilIIICIIS Delgado, ailldil qllc com mellor lrnbulho pela primclra
Jin'll<l qne liniJúu lidu. O m 'mo, e pela me 11Ia rnzüo ora rnai ; ora me1I0S,IlS l'i1drf.JS Frilncisco "ellosll,c ~Ianod de, OIl,n,lIa nll 'as elchnixo.
NII do MHrn 'ilnó se aehavúo os ulicilos mis 101l<uio., 'lIielilndo no baplismo dos illlloeenll.' , lia insl1'llcl}io dos adulLos. e nn ri\'alida~iio do maLri·
1l1llllios na lei da "'ril~a, qnllndu ch o-a ordoll1 elo Cilpililo-IlIÓr, para quc
lodos os IlIllios ('m excep~úo, nm nillda elus principi1c parli em 10"0,
flllra C'ertn parilgem,H fazer-Ille qualro canuas, o quc lodos cm lhe vnlor
(JS I'l'i\'ill'gios, (quI) 110 "O\'CI'110 presenlc goz50 com inviolavcl i en~50)
\'xl:rlllür,llI, n'l i 1'1lIldo-. e o Pari rc' nssn7. el '_collsolado ,por n1l0 olL!Crem
IIS f1'lll'lo,. que esrer:n50 par(l (I alMil Ic
apil('jlril, que erLl dc Jndios
Tllpillilnd'iÍs: purél11 I:()fll muito pOIlCO lucro da .II'JS almas. amo pro1l'llIlillo, por((1I(; a IlIC:;lllil serpenl.o, qll0. lillhn afugenlnclo pilra O mala os
d" :II ilrlll'anil, p,l ra filzpr CilIlU,I:;, ~ r.\ ii qlle III m1)('111 li n11n moniuo no en"e1I110 dI) DOlllingns de TorrOS,ilos d ,apiu'ilríi,pnrn moer cilnnns.
Nuln \'1:1 IlIllrlc:ha di] ilmbiç;lo, illllrpolldo n un venienciils temporacs 30 espirilUill dos mi~erilrl'i~,((1llJ era lIleno cm que se cuidava,c menos maL
~fJria, se l/lcio MinO lrnilillhasscl1l pD('[\ o capiLiio-múr. c outro meio lracIii SI.'1l1 pari] iJS all11os, e lilmbem elos ~CIlS eorpos, e de SlltlS familil.ls pere·
l'elldo,c morlos a fOIlIC, por lhe n;1o eleixilrern os pllis, o quolidiano sustl'lllu pilrn miii e Olhos, ga Inndo o lempo que devi;to gaslor nos proprios,
JlIIS I'Ilr;i1dos itlheios, violenlad:), e com piI~wmenlo (;l() eSCi] '0, que
i'p'.:~:'ilS chegal'a para refazer, o lue rompiJo !la mosmo sel'vi~o, d'onde
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tre,- ll1issiollarins,dolllrillando e deslclTillldo C111:tnlo podenln,n a!lnnlina\'p\
da p,)\yganliil, dispondo-os C'OIII prali"i1s,e 1110 'lranelo-Ihes C'IIIll L'XenLpios os salllo (:o~1 u1111:5, li IIC ele\' i ;io sPg u ir, se li IIC!" iiltl dl'srilllSól 1'1'11111 /)IJIIS
no ('éu, e niio al'ol'lllilllhar ao di,lI'o, 110 fo~o C'lemo do inrl'rn", [lOlll'O dllI'ál'lin esles SóllIlos cxer 'icitls, e de que rc '1I11i1ria {!rallde rrllf'lO, por sl'r
aqlJella lIa~i'lo de Tllpin:llnlJús, os m:lis Iiclllci5, C dl~ 1111'111111' j:lizo, paril
se lJalJililat'l~11l flll,os dI' DH"~, se II;I!! 1:lwg:lsse o l'ilpilii\l lluil1illl-;oS de TprI'es, com ordem do L:apilà-múr, para levar os que fossem eap1l1.es de
serviço,
nelirado os nperarios com O mesmo senlirnenlo,qllc no Mar:lci!nii, Pil,silrüo ii aldêa d05 i'illeclIgaihas, onde exet'l'enio o IIlI~smo II 11l~ lias I II ii i.;
1IIdOil , e l1ella,eonw I)<IS olllr:ls IIÚO r;dlo'l, qlle ctrll'lIdar, il5sim 11<1 dlllltrilla, como 110' 'OSlUIIII!S; purqllll de ol'lllllilrio e 1Ii10 lop:l\'.10 1III'lllln's
ahu O:>, nem maior l:uidado 110 ser\'i(;o d> Ileus, que 110,' dos hOlllells: porque eslc , Ó era nil(jlwllcs ll'lllpOS I) iJulo,i1 que e saf'l'ilit:al'ún l:lIlli'5 I'iclima.. E lc puis é aillua hojl.: o embara~n (;l)llIIIlUln,qlllJ 1~111 os [lIt1ill':,ilssi"l
pelo qlle perlenee ú tloulrilltl, ('01\10 pelo que diz re, peilo ali 1)(:111 df~ suas
con ciencias; porq lIe o mell i"o~, e mell i lia , alé a idadc de treze ali 1111: . a
repelem lodo, o dias lta ig\'loja de Illanllà I~ de lan\e, Dos lreze enl di'lnlp.
entrüo nqnelles, 110 servi~o de I-n,j, e IlIoradores, COllrorme o n'gillll,nlll
ua missões, e 1'1' ,i 'anwnle sc esqllBn'm de llldo, porque ;lPI'II;15 10111
qucm lhe lemure o setvi(;o jlle lliio de rawr, Os ad"\lo pelo JIIPSIIIIl
reO'imenlo seio pri\'ileO'iados,a lião ahirem da ê11dêa ,illIll' dlJ dl'lIS MIno,',
que é, o que SI' Ih(' cuncedn pal'it apn'lIdf'l'em ii t1l1ulrillit: 1"lr6m .IH:cedt',
(lU que élllles UI.: telllpo, quando IiiI falia de 11ldios, 011 se fi, 11;-10 tinill, s;il'
uc l'<Iinnrio liio rlldes, qllC al)(!llas llOS uous anllUS, 'eslluelll IJellzcr CUJII
o }Jndre l os o, eAl'nJllal'ia.
O Padre Malllcll5 Delgado, COln ~lortigllril, co!lliit f11i1iol' fl'll(;IO, P0l'(!lll'
hnvia mais lampo p'il'il il 1;llIlll1';I, pur Sl'l' por (,llliIO a dila irld0a dOI illl"II"
nislra~50 priviltil'a f:j sl'rl'il;O dos \'illll'cs,CJlIL (;1)1110 l;llid"vÚlI Pl'illll,\il'll no H:"
pi ri lua I, e alem poral, ia r 'glllad OI;on flll'llll! as Ic is Ili I' ilIas,hit via 11'\11'1)1) pu 1';,
tudo; porqne pari! IlJdll i1al'iit llnleill, di.:lribui',;ilo,c pruvidclH:ia, \'i::llavil
comludo ü ald~i1 do- Tnpillillltllits dI: ('IIIIiI, e a tllI Fall'lilltl. uni que l1iil>
<lchava pouco, que lr,,\)alll:lr sell g!'illldl' I. c:! o , com (lilrli(:IIIi1ridilde lIeslil
l"lima, que eril di! atlrnini'lra~lio e servi',:o <lo Hevlll. \,igal'ill ua nliltriz, c,
Padre ~Iilnoel T 'ixeira, pllrquu Ivnillriidu .iú da sua ohri,yaçilO. e rculIl.id"
il m 'Ihor vida,
ollverliuo o t1e~amur elll ('(lridild ',lililHl pedido (10 Sllj1l'riol' da mi 'sii(t. que lnilnd,ls:u cuidar do spirilliéll di! dila ;IIMa. II III'"
!ladre i!~ora razia por l11LlIldil\U do Padre \'i ,ira, SI1('(: 'dclI qllu o I't;iltlr d;1
dila aldei!, cjlle era um 13altlwzilr l;odúes, I'ilra l'ol11ll1odidi.de do mis iolJario, quando vinha dizer Illissa, f) doutrinar ii gellle, lhe IIIi1ndasse ril7.I'1'
uma casinha de palha, ondu podesse e l:lr, COIIlI) Clll lIil 'a:i!,I'''nl IIlili,;
decem:ia c religio idade; porúlIl s(lbclldo di~lo Pedro Corren, sollrildlo UCI
me mo viO'ario, foi ú alu~a, qllcimou a c<J5ililla do l'i1dl'l', l'<'llI'('ltelldulI II
feitor, eal1lea~ou o In.Jj()•• por a!Jdar~ II dWllliluJú o Ill'~sio wrill,l'ara ~I
i1dl11illisll'n~flO uus 'aullmeJJlos.
IlSO
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Estcs erijo os granues hr-rnfeilores,a qll0m então serviiio os l)adres, e a
pn"il. que ell!'s clav;io ao. SCII sel'l'i~,lls. fui queimar-lhes u cu a, e illlpeti il'-Iucs a colllt'ilJ), quc faziiio ele alnllls, para II reino do Senhor. Assim desolllIlellll[ll'üu 05 "alurOSU5 cin 'o t:alllpeõe ,a dislribuição.o unlells de sou cummilnuanle,a pé linne. e (~m l:1I111{1onUa rllsa, vcnc'uelo i"llorallçias, ueslerJ'illltlo II\JUSOS, devOl'unlu lruualhos; DliJS 1I11111'a podendo sujeitar <Íslei'
dll rilzüu, IlS do inLeresse e Ulllbição. AssilJl (1nitllllUllLé na Capilania do
l'uni,se ll'aualh,lI'O lallll),l:oll1 sel.e upcl'lIrius, t:OIllO se J'us em uma provin"ill illleira: Lal era il vígilallt:iu uo supl~rior, e lal U SUII pruuellr'ia no malldar. n La\ virLnd ,e eon 'cicll 'ill uus :>ubcliLos IIU uliede 'er. DiLuSllS nll e
oulros, pelo quc a ludus r~ulluu UI: gloria, CIIl lãu saulos ex.ercidos, ~
copiosos frucLus.
I'I\ETE~OE

o PAonE A:'iTO:'iIO I'IElll.\ E:'iTRAII PELO RIO nAS A31AZO:,\AS, M.\
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AlgUOlIlS vezes 1r-lI1os sigllineado os grllndes clcsc'jos,qne lilllw o "Pc1llre
Yieirll,pilril dur priu(;ipiu iÍ (;OI14uisliJ ospiril.uul do grilllde Hiu das AlllclZU)lilS, l:lljas 1111Irr;I'IIS su dizia Cslilrl'1l1 povuadas de inlll1lrtcraveis GcnLio ,cm
que nilo púuíúo di'ixar de fUZllr UIlI gr;lllue lilll~O 1IS rêues do PI~s(;i1t1or,scllllú
lan~'i1uas,e esll'JldiuilS pur um lúo ·1I1.Jio IlIeslrc,cumo o l'lIurc Vieira. E lu
!Io11L;ia,e c periln~a da l:olheilil,o tiuhll l'eiLu pur na 111110 de seus sobera)J(IS os hunorifit:u' cllrgo:,e e 'lilllcl~ãll,qIlC re 'eiJia dellc·. Cum esta 111 SUla
illlL;ia SI; ex!,ediu do ~Iarallllüo, Jlll I,rillluiro anno logo da slIa 'be"'aua, e
cllIn U IneS1l1tl desl'(:lo prot;lIrill'il agora usla ()IILriltlu dil' .1I1lilZ'JU;lS, (11e
qllcricl filZllr lJlIl PI'S O<l, e pLlra O exel:lllar se) ('spl'rava,qllL: o l;upiLi",o-lDúr
gllvel'llilC!t1r 111t~ aiJrisse esla grlluJe porla, que o seLl zelu, Iuais ({ue oulrO
algulll inlerl'sse, prl'L'lldill id,ril'.
Jlavidú pril'luiro liceIH;i1 tio gUI'I'rlIO,C 11 ajuda dfl (,{Isl,) pill'i1 Iljol'lIuda,
JIISIOII 1;(J11I o 'i1piLiiu-lllúr, Illuslralltlll-1I1ll ilS lJl'dell~, que linhil de Slln
l\lllgI~slllde,puril fUlltlill' CiJSO !ln OIlI'IIP<'l, dlll!du . C !'lld('sse ('llidilr da (;011\'I:r:úu til: 1;1111i15. - L;'IO di\' 'r IIS Ilill;(ICS: [lurL'1Il I'lIr'. rpHJ luval'a div,~rsos ill11'lIllls. qlll: (IS do Paure Vieira, alll'lIdo pM eXpI'I"iCIIL;ia, qlll; aqllt'lIc famoSll nu,<ls;;illl COIIIO era U11111is rilllt!aiu'o I~lll U"llll', o era latlllH~IlJ ua' ('oUvellielll"iil~,e illleresscs das SUlIS drogils. IlÜlI scndll ó a. do racüo. e cravo,
ilS qlle Ilaquclle l,:-lit<.lo di;;!1t:rlilvilo nlilis os ill(;l'lllil'us da L;ohiça, sellàu
li1lltlJélll, () qlle lI1ais, que Ludl) I'IILI" -111'5 ViJliu, e erll o II go 'io Illuis illlporlanlll.e ,k lllilillr lucro, ii mlliLa r'<11101Ia, de que i1hl1l1davão todo aqucllils IIIi1rgI'I1S; porquo IIS r:allcllus dos [lldius corrião, e discorrião já pela
Jllclhor droga elo ~l'rliio. Comu erll uissilllulnd(\,e esll1ria já tall'ez aUI'!'I'LiL!o
tI"s ti rogll iti'S e1esl • Iwgoc:io, receioll, q 110 as purlit~, q110 agora se ulJri' '111
;IOS IlIissiUllarios ua CUlllpallltiil, purll lIquell" '1IlIquislit, H; foclw Sern,COlllO
nril 1'i11:1i",:J,;'1 rOlll'ellielwiilS tIlIS lfIurauorcs, e que a ('[\11 'lia, fazen la ele
t:olllralJ:llldu, por ser COlllra as lois rr~aes, IIUU corresso liio livre por lICjuolle
rio, O !lIuis ilplv pJru esle ClllllllJerl:iu, c flue muis aqui, awis qlli puueria .

{opar ('0111 OS lllalsill',e vigias,ull pl1lrimollio da i~rp.ia,qlJe illfidli\'elmenle
liavii'IO du dar ('OIllil li SlIa ~lageslaul,',de selllclllillllcs ellcolllrns, que o zelo
IiUO salJiu Jis~illlular, e o lla.!re \'ieirn, que cra i!gllra,o qlle pretendia il
l:lllrt'llll, :erill rU1l1O le.lemulllli1 de vislil, o qllo lllelllllr o li reias e, e o '1ue
JlII'l.l'SSI' II 1'()lllrilballt!os n1111rL'SCII'.'i.1 uo sell rei, de l:lljO zelo o \'igilarl(;ill
era inra!lin'l,rc ullassem despal:Los pOUl:O conrormes, por llão di7.!'r lolalJllellll~ .!1'srruclil'OS dos commlll1 s, c particlllarc illlere;;sp do EslilJO.
111'111 discorria II capilüo·múr, pois lIào era crivei, qllc os Padres, 1.10
lI1e:lll(J lempo, que os des 'ii'IU, c liravrll1 dos Illiltos, para viveren. livres, c
'1\I1lul:i1ri làos llns Ui! uldeas, cOllsellli~ elll, qlle usbrilllcCJ o amilrrasenl,l:Orno CSl'I'lIVII , CCO:110 lacs os \'I'llIksSCIll aos 111 orad llI'es, Pelo qne llÜª
(JllCrclldo 1\ goverllildor, qlle ('rll dl'slro, usar ue oulras llJ'lIlUS, que dilS
1III',llIa·', com que '!'iI al'II1111l11'1lido, con\'idou no Pi.I(]re \ ieira, COJ\l uma
graudc cllIl'rl' a, com 4111~ parUl:C Ucarill 1Ili:reilo o -el( grnnde zelo, evillha
ti ser, a enll'illlil UII (li o Toralllin-, 1.:111 qlle nlio rilllil\'iio lIaçüc-, qlle ilcudir
com 11 1111. do 1-:\'a 11 "01 11o, Oil fl'illlefl1eza dusle u(1'('I" 'imellto, OU5i1 llio 110Va
111lqUt':k, 10 '111\1 l~ ('II) que o me 1110 Cfil filllar CII\ desr;imelllo', sem lia\' 'r
e cravos, qlle 11:-1() haver uC'cillll'nlos, por !tavor IIllJilas,o muila" dirt!l:lIlda.!t's, que \'t'llI'er, ellll'l) a quue, a lllaiur eril Iliio querer qllem podia;
porqlle Ililo rilzia bo<.l t;llnla,a quem malluuva, Ilcm -lllcnuel'ia logo o \'iltll'e
Vieira, qlle o oll\'ite pm l:'IO rppolllillO,é lilJeral lilllla II) y"lel' iII , e lião SI:)
CII"illlll\'i1, p01'1J ue. COIII clll: dc\'crlia aqu lia elllrada uo Hio das \mazollas,
(It: qll' o" illlerc~sado l1iio "O lavão, ejulIlillllCllle C\'ila\'lI no\'os gaslo"
IClldo-os lcilo primeiro para oHio Tocalllills, eestallr!ojú llldo prPI i.lrildo
ao t '1111'0, que dl,;gou ao Parú o Padre rieil'il, que lI:ia IliI duvidn deixouo
II 'I!:)cio lIIill a",;olllbruJo, Illl\dn qlle -e Iliio pcrdcril0 de lo lo as (' porilll~as
pola grall:l(: COllnilll~:I, qlle s fazia do cubo da expedi~ü{) Gasp:lr Cilrl]nso,
I;io gl'illldo sllrlulI(ljo, 1;(11110 orneild de r'rwirll, (iiI pelil ]"jil Ilherla, qlle
li dia no ('li r{1 , de jllsli':a se lhe ue"ia dar () 1I0me ue Illoslre, no seu
oflit-ill de furreirll.
Ar:r:illlll COIII IlIdo o Par]ro' ieil'a. de hoa vontade a \'iil~enl. l'>wrvanLln,
para 1111'11101' I)t;('asião II prillll'iro inlento; porqlle desla prell'lIdia l'i1zer de~r;'l() para a olilra 'ollqlli"la, qlle l'omO Illilior lleCI': ilava lambem oe
1l1'Iillres exp,'ri,'nriils,,~ IIlllilll filais porque abia ha\'(ll' no llio Tr.ll:illllins,
lllllilll g('IIIU do lillt.:lIil 8cral,de quo illIlniur pilrIOf\riiuTllpinnnlhtis.gll 'l'I'ei·
10; por IlillureZll,ladilllJ:,C)l11' Se lião d 'ixa\'üo l:uhir Ião rill:ilm!'lltr' 110 la~(l
do caplivl'iro, e em Unla pala\'l'a, na'.'iilJ era esla, a qlle os 1I0S-0 ilntigns
fllrtio COIII 'spc(;ialiuade illclinuuo ; pois é selll duvida, que pal'lit;ipiio
!lluilo pOli 'o da barlJilridilde dil mais l1a~õ(js,.Ajllslilda !,oi a viagem, mais
!,or vOlllade de quelll ,I li" ,i Ii 1\',) , qllc de qllem iI nfl'creciil, se uctennillou
ii parlida Ilara o dia lIe Silllla Lllzia. O qllC COlll cll'eilo se execulou, levando
II Padm sllperior .\lIltlllio \'ieiril,.~nl 'UiI compnllltiil,iloS "Padres Fl'itnci co
Yelloso, e ~Iall()el de ~OIlSil, n que "cp i', se ajllllloll o grilnrle file Irc de
lillg'UiI o Padre Anlonio HilJciro, ~Ius pnrqllé ('sla ('('\ '111'0 nlis ào a linlJ<\
l'ulillildo '1l'I UlllCl ('arla orig-illal do IlleSmO Padre Vi 'in, ao sell prCl\'inr'ial
1I0 Dl'üzil, uão ob:.liU le ler dle lOL:adv ClJI oulril, 'vlno se Yl', 110 10'I11@

-

,HU -

primeiro uas suas cnrlas, quercmos t r o g0510 do a indicilr ;11\: Ieilnn's,
que enlendo e não lüio ('o desa"radar (\a pilheria, e miudeza dll all"'r,
emhora no fique o sentimonto de a não poucr uar loda, por 11Ie faltar lJ
11m jit gilSlo pelo tempo, que ludo n'le.
« Muito Heverendo l'"dre provincial Frallcisco G(ln~a]yl's, 1',r., .\os :5 d'J
Outubro de 1(j5;~ cheguei a esta cal it"ll1ia do Parú, El dcpCli' di! Iloa I'llIda
me cOl1viLlou o capitão-mór Ignacio do Rego 13arrdo, para Illlla IIliss;'ltl do
!tio LIas Tocantins, onde elle, e jú oulros antes dellc linllüo malldado alguns Il1llios principacs das nossas alu~i1s, li persuadir IIlIlros d" ~('rl'-III i1
prulical-as, como cá dizem, para quo quizes-clIl dcsl'er o viv('r elllrn JJÚS,
Aceilei o otrcrecimento, pela "ralllle falllil, (I'j(~ cm lod.l e:I' Estado ha
UO Hia Tocalltills, a sim na mullidão da "enio qllllsi Ioda lill~ua ;.il'ri",
como em oulras muilas Cülllmodirhlucs para uma glorio a mi 'silO. E pClSlo
CJuo o illtenlo, com fIlie sauimos do la 1'<11'" IÜO, roi a 1';1 sal' lu"o ao (;11rupá, e enlrar pelo Hio das Amazonas, a lodo no' pal'eceo, qllc lt!lldll
('sla enlra la os [undillllénlos, que ü l'úrllla do ~orernadi\l' pnllll('li;l,a lJ;,,)
largassemos; porque delo, se Ocos lias favureeiu, l'0diuulllslalll;ur oS lIlais
1Jnnes aliGerces ue 1I0SS0S intenLos, qne s:io rawr glalld' Jllllllero de dlrisl<1os da nossa uoulriuu, c illdep '1Identes de lnUl) oulrO "O\'Cl'ntl , parn ('om
ellcs penetrarmus os erlücs, e lt:ri!rlllOS iI Christll, por ludn esta ill1ln('IIsiJaue ue lerras e I1lUres,O que sem esle prÍl.lCiro ruuUaUlCulo seri! illlpO'si\'el.
Em 23 ue [ ol'emlJro chegou UIl1 dos elTlbüixéldorcs f;om um prilll:ip;d,
e IIIl1 seu 01110, e UI~lllIS oulru Indios do serliio com novas, ue que IIOHJ
alocas eslal'àú alJaladils, a já a lJeira do rio para ue' 'er, a quo nu orto'lo
ficür<1o oulras fluillrú, as quaes lião queriiio vir nem d 'ixar SII,IS lerr;( .
rassúriio csle' Jndios nOl'Os por Ullla capitania deste Estado, cuju C:lpiIJnmúr os aeuml'anllOu 'om tllna carla, 'ITI que atllll'e1hal'a ao ~ilH:rllador
que ilquüllils qualro alduas reiJeldes, 'e lhe fosse logo dar guerra. por qUI)
idlllTl do SCl'l'j~o, que lIisso se fazia a Sua ~Iagcsladt.. seria ('I1Jll grallde
lllilidüde dI) puro, I'JC pl)r asla ria teria escra\'os, ('()In filie se :enir. ne
maneiril,quc 00 lião quercrcol dei);ar Sllas ternls 1111' !lOIIICIIS. que niio Jlll
no sos \'nssall05, se c!loIl1[\ por f'i! rebelliãll, e esle erillle so al'i1lia por di"00 de ser 'asligado COIII guerra, c 'aplil'ciros; llill'a tllle se I'Pja a jll lil:a,
eom qlle IJ) te pHiz sc resolvem sfJmolllOlIlcs Cl1IpreZil, com O 51.'1"111 a'
t:OUSLl tão ju li~l'adi1s, tOlUo islu: houre 10"0 um prolado do rerLa n'ligiilo, que 'cm lue pedirem con 'elbo, o deo no gOl'erll:ILlt1r • il'l \'igario
geral p:lra que a dita guorru se jize . O, 'o 1111.' mo dia cm 911e cucgiÍrüo 05
Indios novos, os müUUOII o capilüo·múr, qun nos viessem I'êr,
Nós os l'esll'jamos e brilldalll(lS; e po III Ine eSll'lllllii'll'üo a nglJill'llenll',
quo é Ovillbo da canOil, qlle ('ú 50 II ii, cll·'s nos pI'Oll1ell(~rilu tum Il1lJila
grnça. qno se iriüo aeo lu mando, c nós o crOlllO • O gc I' I'Ilndur despacll 11
logo oruens a lodas as alei \1 " pu ra que apreslllss 'Irl il~ IlInis rUUS(lS, c
manlimentos quo 1'0 se pOf.sil'el, e qlJo até '10 (lI.' De7.embro t'"lil'e's 111
jllrtlil no porlo da 'idatle; po:'quo alé o din de :';1nl(1 Luziil,dl.'h.'rl1lillil\iI
ljUe I arlissclll, COI110 cum L'f 'l'ilv SI.' lá, Eu ini 'ci lcill!l.!l'llJ aos I'adrcs
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Yello.;n (' ~l;ll1n I de SOllsn, qllc nl1dn\'~o I1ns n1110ns de hnix0.
lize;;scm \,re~t., e \'il'SS(,lll I1n (';II1(\a;; <Iaque\la,:; nldên : e porqne u
\'illlre Anlonio Hil ,iro nlldal'a doulrill:lllllo as dn Cill11utii.quc é nn uota do
Bil,' 'j'ntalllin;:, e linlla IOlll,\Ilo Inrga inrorl11n~;io da "'lJllte <Ie·lle. e me linlla
rSl'I'iptll. qllr. des",Í<I\'a lIiill . ú ir a esta emprC7.a. IIIa5 lirnr liÍ elltre nquelliI~ gl'nlilidad '~, (lll lhe uscrel'i, qlle ('sla\'a do meSlllO parecer, em caso
q lIe ,11·l1i1SSellllJS:I COII"a. COIllO Se no. roreriãv, c qllo ou viesse 100"0 a
;'!,re tal" e com n l'adru lia~p~II' 1'1':1"'0-0 soa compnnhciro, ou me avi n, so
01" '1111) llie p:ll'IlCe se ne<:ossilrio, iI. sim para ir, como para GCllr, ponlue
lliu lev<lria 1IIllo o melhor aviado, qllc pllde;;sro.
COlll ,t a\'i~o se de pedio 10"'0 Ilma 'anua expressa, mas não tornou
Ilf'm li\'o n'sposlil do l'adrf'S até n minha partida. EmC'Jllanto estas cousns
SI) disPllltlliill. roi o ~ll\'erllndor d 'scourindll os sells intontus, que tillha
IIcsl:ljornada. (1'10 NilO lot,l!rnente IlppO tos aos nossos; porque pretendia
traz 'r IIS [lIdins ii ,i, e rom pretexto de niío haver mnnlil1lenlo reparli-Ios
por rasas dos l'orlll;':IIl'ZC., C'Jue ra O mesmo qnc capliva-Ins e yel1de-los,
da 11\1'50111 ,orle lillha promellitio ml1itos II difrerelltes religiões. e para
('oml1OSf'O Pril nillLia nlilis lill 'rnl IIn promn-s(l-, <!iz('11(10, que podiamos
11lI'.1r pill'a n I\IISSiI alti(\a di: Hortigllr,l, (q110 é a qflE: nos dCLI por for.:a da
provi ;ill du l-rei) lotios o qlle qllizessell1ll , e que tamuem nos daria rnais
(11m q!ln accrCSCl'lIlnr n IIns~a altl \1 do ~larnnhill1, entendendo que c ta
luelll(lria, e01l1 (1'1' 110 qll 'ria illlere sal' na jornada, nos taparia os olhos,
para que I"ia rcpilril selllos 110 incol1vel1iellles della.
Ill'sl'llherto rslu pensamento, d sejei JIluito consulta-lo com lodos
os 1',ldl'('" IrlilS lIõio 'slaVilmos então 111 a i .que o Padre outo-:\Iaior,e eu,
('II '11I11I1I('llllal1lo·lo a \)I)I>:,e resolvemo-nos em tres cousn, : primeira,que
rlll nl'lIlll1ll1 ea-o al'eilassemos. l1em UIll Sl> Iudio para al"'nma da- nos ns
illdL\:I~, IIUIII daqui, II 'III do i\la riU illlio, porque nnnca se puuesse dizcr,
qUI! l.irnvnlllfls os 1l1dins aos onll'LlS, e os tomilvamos para n 'IS; c"'lllldn.
qllc ell1 (;ilSO (pie 0, llldillS se houvossoll1 de repilrtir, ou de espcda~ar na
rôrma, (1'10 o ::"Il\'ernador dizia, qtl miu lo\'as ~mlls a jnrn;Hla ii 110' a conta;
purqul' II;jO era 1l01l1, qtll,J rrolllelles~elllo;; aos Imlios, o que se lhe não
l"lvia <lu f('lIill'llar, C 1I11Jitll lIlellOS l1estil prirneira el1trada, (1'10 era il qUI}
It;l\'ia do ilnedililr, 011 de aCl'('dillH 11 verdade; ler('eiro, qli' cm c\lwlqucl'
('ilSO cril bem que [OS'CI11I1S [) e la mi são, principülmellte, porque em
5 rnellialll 's 11111l1;ln~;IS, 51'111111'1) IIlOITiüo 11111itils pes uns, a cujns ,,!mns era
1J,(~Jl1 qll '\C'lldissrnlOS o jlllllilmClllc pill'il 11110 perdermo a po se L1esle
~'\I1. qlle tiullalJlu:; [lor 111I11lgr(lnde importallcia para 05 no 50- nulo
) I 1!l"lIlos,
Com Lsla rcsolll~ào nos rllrnos no governndor,e em pre5en~t\: do yigariogerid lhe disselllos .obrn ella com muila clareza llldo o Ille convinha.
Selllio-o clle ~rillldomelltc, e bem quizcra. que I1l') de is.li imos dil jor~illln, Ililr,\ millldilr 11 ella quem elle queri", por se Gonrorm:lr com. seu
11l11!111(\~, mas ilppcllando Oll parll a ordell de ua ~)lIge.tadc, mal por
Illedo qlle por rOllltlt!e, conreio elH que o. 111l1io. so porião em qunlro 81d~as,clll (1l.lC'lJús US dOulriJll1sscmUS,c dercl1I.1cssernos,c pnr:l o \ugarcsqlle
~('
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rl1S,l'm necommodntlos. rnrn iSlo so nomCiÍnio duas nldê,1, junto n OSt,1 ddado, uma vizinila Ú é1ldl'arle ~!orlígurn,o oulrn nn hoca d,) Ilill dns'j'n,aulins
!,ela cornmodidadc da c:orrespond 'nL;ia GIlIII o' l'ililre, ,qno lil;/Inml 110501't,IO, e pal'1l noslas nldeas haver prevon~iio de (:i1sas, e l11anlillll'nttlS: qlJl}
"em om pouco tumpo, e quo o f{ovornndor dnria ludio • '1lle SI: ol:GllpasSOIU nesle trallüllw, e cu 1IIll11enria um l'adrc,flllo sllporilllend~-:,() ii ello,
\:: vizil/lsse enlrelanlo touas esla aldea .
Capilulado assim sobro o~la primeira halalhn. so dl'sCII!Jrio ao olllro dia
ii e O
'L1nda tl qllu jií tinliamo óllgllma nOli('ia, II /'Ili, '111e os rcligillso5 de
Sanlo do Anlnniu,prell)ll(liiio qlJo esla l1lissiio fosse C0mmllm rle rlous, O'
queriiio ir a ellajlllllilll10lltc CO!llnosco, alleonurlo. que cllcs ['tJrüo os primeiro , que vienil) illl I'nrú, o que oi-rei os I11nnrlill'il tilmhem n e I,)' IlIissões. O 00 1"0 1'11 nrlo r roi t) quo nos I"eio COl1\ esla proposla, (l q'litl llie:-. I.inila
rrumetliJo a jorlladn, mas cu rc~pondi, qlle IIW !,ilrol'in l1luilo juslo. rl
qlle mo ctlillca\'a I11lli.o o z('I", qlltl aqllcllus n~lig'Il';U~ lilJilã de ir :'1-; IlIissõos, c qlle o campo erali-'U largo. CJuo podialllO' lodos lraballlo1r lia s(:úrn,
gem nUllcn se cnCOlllrrll'l)111 05 anllllls. ()III~ l' ln cmpl'l'ZiI dos T(lI'alllills haviu muilos dias. quo estc1va pnr 111155<1 ('unlil, IJ qlle i1'l1l11' .illlllllS a 111l~Sllla
mí ü) ora COllSiI inalldita e irnpraticaveL porqul' 110m cril jllSto, qll!' os
J'adres rle Sallto Antonl') 1'0, Cl11 a nos'i! or 1'111, IIl'ln nc'ls indo a ,lIn. podmiamo, ohrar 'om a iJiIf:nló1dl~, qlle c:ollvin!l;I, I' irem dIfTI'rl-lllr.s l'ilb('~ó1g.
seria dilr IIco,lsi,io II di I'ordia ,qlle s~o i1S r\llll pnrlllrl>;lIl 10J;)S IIS hllnselreitOS,I: l1lai hilvcndo do 1l'ill'lar CIIIII gente ti"tn s!\speilllsiI c t;'1I1 vilriól,C')11111 0<;
IIIJill- IJarllnros qlle iamO' bll CiIl': quallll) I11ais,CJllC Clllrc tndlls o, l':llln's
de Silllln Antollio, n;in llavia 11111 qlle onbrssc a lingll!l da li)rra, rom
que villha lotallllente iI er inlllil n sua jnrnild,\, (pie dl'pois q'le ill 1'I)11I1I'sselll 11 lillglla elllàll poderiilll /'azer I11l1ita l'nlrildils, o el1lpre"ar on zeh
nesses ertões, e so o (jllízessclll de-uc logo l'a1.cr, (\110 IIÚS 1110 n~o lap,l\'amos os rio', anles u scrveríamos e ajlltlnrial1l05 qllallto 0111 l1úS (os C'
possivl~1.

E-la SÚS rU'lões dei ao g,)Vcrnnrlnr, porquc sabia, ([110 as havin de rOl11mnnirar ,II s rlítllS religiosos; mas il rnnior do I.odils 01"1. qlle illdo ellt's
f:llll1l1uSI;O IliIvíiio de trllzer !nuios, e todos os (\lIC lrOllxesscm, os huvi;io,
tle rep;n'lir ClI1I1Sigo, c COI1l ,)~ sells devotos. que é o qlle e1-rci lliio (jlloria
c nini in(,olll'onienlo l'jlll) se pretendo nlalltn\'. COllslil-no l;lltlll ser c,ll}
o intelllo daqllollo I'oligio os, 1110 lenho om rnOll poder o CI'pillllo aljtltclIliwtic; urna carla Je(;roll~a. qllo o sell Hevm, CIl todio,lrollxe nll goverlIador IlIilllllilda relo ('apitüll-nlúr, acima dilO. 0111 que III: "e Illl'err.ria a
pagllr os gaslos dos lndins, qllo os Padres de SillllCl AIIlOllio trOllxe5.t~1ll
pilra () Sell eonvnnto, c pilra o cll~relllto delle: IIIIIS pal'il C]1111 IlOS n;'II)
CilllC -mos (;1)1n Illais 1"'O\'115,· <lo dia sl,(llIillte 1l,,-liI 1.1'011'\0 o 1lI1)~IIlO i-!ovornadol' dizCllrllI qlw.iii linlta ajllstado 11 dumal1t1n dos Pilllres do Santo Anlon ia, () qllo .0 conlenlav,ilJ, qllc fossc a lIa Cnlle),I, elite viessl' 'nrrcgada
dr. (lIIlin . Perglllllt~i-Ille I) ia lólmbem a dos religioso.> do r.armn, ' a rll)!>
1'I:lioin:(lS tiilS j!l'l'l: '5; esc /'I)S CIIl c-tas lres: porqllll n,jn iriiill ii rins 'l1lOl",1dores '! -";10 leve (\110 l'IJs[1lluder, o i!('ilbull-se i1 qlli·sl'''tO. Oesli! Illalloira nr.;'I-

mos (lescmllnrn~ndo~ dn compnnhiól ur.slns rcligiosos, 'llle posto que !ln
l'orlu/Zill alé ao Marilnh~o, e do ~laral\llilo alé aqui no-l11 lizcrlio Jllllilu
Silllla e boa, e nos cdilj('(h~o 11111ilo, SUJ1(Il) ilgaril lilO dilJ".'rclllcs os sells
illtenlos nr.slll pilrlc, 1105 'crl'iriilu du grande impedimenlo c cslol'l'O.
:;ós parlirelllo:> c sobre IIÓS ,ús cahil;J(l a- mllrrrlurn~üu e níllLla ilS
p1'n!,ws dI) lodos. CiIlH '(III11) "il'iiio dl~ las elllrad:1S e uo e Cl'iII'(IS /file
Jlcllas se filziito I'llIl1los IlIdios ;:rnllkll'lllClS para CIII'j'lo, lalllos ill1i1gilJii.,
<.jIlH Ih"ls WUh:l;lIl1S ii ellc-. ruio CIII fim 11 I'C, pera dn :-Ialllil Luzii!, c
f;llogllriio O !latln's I, I'flll(;isl:o Yellosll, e Malluel de ~lIll/a as qualro da
tarde C(1I11 qllulorzl1 ('al1IJilS ; C por que o govel'llildor qu 'riil que 10....1) pola
1I11111h;1 parlissclII ; e illlS l'arceCll CiIIO n;ill eslaViio al'i1li\as ;15 'OU'ilS I'ara
laula pres a romo~ lfJJlIs ii sun casa, U IIle di--e qllC CU 11i10 qlICria er
f;1I11lU ale'ulIS gel1l'r,ws da nossa l(~rra, que lelll n ill'lllada 1)111 BI'lém o 11;1(\
SilIJ'1I1 o (jlle IUlflO lIella. Que ilnles de parlirmo hariamo' de snl)!'r o
IIUll1er,) de Cal)()a~, de JlIllios. dI.) farillllilS de 1'8rral11(:llIa,; e de llldo II
lllilis IIfJrlll11 '1~lIl() Ú j')rnilda, Enl noile, n;io 1Itl1ll'e por elll;io III).:ilr pllra
II iii i qlle pl'tlllllJS. as. Ille 1'01'50 largas, e licúmv, em que pola 11Ianltã iria!1105 lodus a ajllslal' ludo,
FOlllo (lO illlli1nIICrer, e ;1(.:haI1105 o gorernallor occllpailn ('0111 o regimClIlo 40e jil se '-lal'1I 'opi:tlItio. Aqllj c-porando ú ICrlll0, IIle pedi
que (Jnles de "O (;opial' o qll 'ria vêr qllazi mio hal'ia nelle pillaHa tI"e
lião f,,;; c lontra ii orc1en' ue el·rci, . ('onlra o filie tinhlll110S ii, c/lladv.
Enl SUlllll1a linha-se assentado quo o:; Indiu' vi '-selll para qlJillro iddeil á
JlO:Sil dispu i~:io. e úlle no regimellto 1I01110al'a ílilo [Ildeil. e ii disposiçilO
ttlda [I dal'il <lu 'apilão da jornada, C0ll10 se III');; 1150 furamos Iwllll,e Ú
IJilnl o rol que se havia fazer dos Jlluius, nns mallllal'a que o flzessomos.
Bcm qnizeról ello que nós com esta orr:Jsiiío nbrissemos mão <lll crnprc 11 e 110 lalll;llIl lima prancha b'm larga para qlll~, ahissemns dolla ;
luas 011 niio fiz lunis que puchar pe'" ordelll de e1-rei, C/UI, pal'l~t:e uidoll
(l E. pil'ilCl Sanlo só para csle t:aSII. l~ll)slrei-Ihe tom"
as /nissõ,~s lI:io oniu
I;UIISil (I'I(J lhe e lil'('sSC encuIl111lülldada a ulle, sOlliio tl IIlill!, e I"e () Ci"O
a c\lc locaVil. üm stJ dtl1'-llle l:i1l1tliIS, Illdins e llldn o il1i1is quo 1111 pcdis:e.
110m eu qlluriil lllllril COLlsa. llisse quo llÜO olllelldia iI:silll a 01'.10111 de elrei; purqll ' se se houvesse ue cl1lend 'r assilll. era lirar-Ihe u 1.>asllio. Fizlhe Ulll requerill1enlll, que 11Ie dé'se 1I11lprill1el110 a e1lu. c ahi, lelldo
por certo que havia obrar IlIaj- Clllll l'llo este cscrup"lo. que loJi. a 01llr.,
l'ilziio: e porq ue IIJO perdo ,e/nos il pu;;se da jornada, rnal1uamo IOKo l011l.11'
t.res Cill1UilS, e \eml' para ollils aS llussas retlo , e uns pilllciros tle l'i1rililll1,
(quc assilll se 'hilnlüo cil) e illglllnas l'el'ralltell11ls c r(j:gille qllo podemos
i\jlllllar: porque leilOO proll1elli,lo o gOl'eruildor quü os uilria, lilllllJem se
ilrrCpl'lIl!eu desla promessa, dizellull, quo elle os daria /.lOS [lIuios,
quando vies cm.
,Iii eslilVilmos p3r<\ sahir de cnsn, qnnudo c:hCgil o I'igarin-g 'l'êtl com lima
ordem nova uo go\'ernador por IJsniplu, el1l que malldaviI. qlle elll elllt"!I'go <10 J'(-'giIllOlltO, qlle lildl:l dado ilO npilúo e ('aho da ()xpl)di~'iio,
:,7"
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§el!lIisso cm (11110 (\ melhor consolllo, c orucm do' Pnclre Anl nio ,"icirll,
]IUI'il ('OlJri'lIl~", qlle fazia da SIIll 1H.' sua. HesjllJlldi ao ri rario-"erul, que
IIÚS lIiltJ i'!IllfJS ás IlIi "õe por ordplII do l.'apiIÜll-lnúr, nCIII pl.'b cOllfiül1I;as CjIIC fazia de ll'S, ~elli-IU \,elu j1ouerc, que nos dara c1-rui pllra is o,
IJ tjllili rlrdclJ'lrH ü cllc, lIãll, qllC llllS IIIUlld,ISSO, seni'lo que 110' dés e LI do
lJ ljue Illu pI'di
1.'11105. Ulle II ('!llclldn do re rr illlell10 pünl \ ir em fónnil,
],a\ ill d . dizcr, <.jIW 1111 din't'.'iio da jornlitla, e no tueallte ue trazcr,ou deiJ.ar ou pl'lr Os !!ldiIl5 cm qlJalqlll'r pnrLe que quiZIJ~SCIl1OS, cguisse
II tlll'il;'IO U que ILlo dissessem us PlIllres por 111andar LI sim
'ua lal,-:esliHl '.
E l'elSisli InuLo Ilestr empenho, porqll como csL;\ lIIig, .'10 é n prilll irn,
() n qlle hll de sl)nir de exemplo 1IS dcmnis, C0111'6111 milito, qllc se niio
per 'iI II,ad" dej11l'isdier:.io, o ClIIC os gov(mliJ(.1ores 11110 111L1IHlem soure nós
lia diSjJosi,:iio dus IIII.lius; porq uc seriR o meSIllO, que enptiva-los por
IIOS50 nll:iu COIll lI1i1ior dl'formidatlc, qu' aLé ü~oro,l~ il1ljledir- e lollllm nle
ii l'OII\'er~i1o dos (;elJlios. l'"rlio o vignrio·g'rlll COIl1 a resposto, o jllntüIIlelltc 11(.5 piira i1S 'UIIOas, nliJS i1Illes d' chegül'lllus a ellas. IlIe trouxe o
III 'iilJlll olllra lertcirll urd 'ln IHI ullima fúrnlü, (JlIC CII Ille tillha lillJ, e o
l;ilpiL;io-III1'II' ilCCT 'SCClIlO\1 do boclI ao cnuo, que l'lll ludo sl.'r\'is c o Ilheue("csse nos I'adres IIluito IlJilis que ii SUü (lc soa; COlll qu' 1I0S ucsjlu1imos.
l'i1rliIIlO (illülmclile em dia de I'IILLI Luzia á 11I11i1 !tora do till'l1e, o posto
que li' dell1llis CllllÔnS lamánio o eumilJ1111 UC d 'litro, que 6 por enlre 0- rios,
IIÚS CUIII as llUssns Ires c(\JJ(Jas; (porque nos era lIecas lIria fllllilr ('om o
1'i1d1'1.' ~riltlleus l.lelgêldu, qllo ostava IIU aluô" ue ~lortirrlll'lI) LomúlIlOs por
fÜI'é1, qllo (; um pcdil~o de costa ue mar. Chegamos ti eslu ji; a 01 posto;
ii dislit/ltia era de tres leguas, as canuas pequelHl', illIoiLe escurn, os males grossos, CJuc quobra"iio nos lJaixos de pedra de que tnuo estú cheio;
lllilS levou-lIos Ueos a slllvamenlo.
eh '15il1l10 ús 10 !toras <.Ia lJoite,e aqui achamo o rodre AnLonio Iliueiro,
que ia cm deJllüntlü <la cidade, cOllfurme o aviso que r 'eeh(~ra, e no mesIIIU <.Iill tinllü (;hegado áquelle porto om n canôa i1lagtHla. I'al' '(;eu que
dllli rulln se logo wmIlUSCO, posto que houvesse do GCilr o l'1I Irc l:aspal'
Fragoso seu compiJllheiro, o qunl Geou ltio maltrillatlo do ltaurra~io, que
Jlor esla e outras causas lião pótle proseguir Yiu"lJnl. O Pudre laLlJeus
]Jelgodo lieou com ordem de assi til' os tr(Js aldóas, a que se Linha a Sentadu vies cm os Judias do descirnenlú, e fuzor Ioda ii (1ili(,t~lIcia para levantill' Cilsa<;, e reculber :niJlILimcnLo
COI\1 quc C(ll1lúcar a IlsloIILar-se. No
dia seguinle 14 de Dezembro, partimos de Morliglll'a,com Il maré da tarde
os Pa~lres AnLolJio Hibeiro, FI'~n isr.o 'e110so, l\lauoellleSou a e cu, cada
um cm sua callOo, e omeçall1os a naverrar por um mar de aguü doce.
llerrotou-nos II escul'idade da noite, c o Püdre AlIlouio Hibeiro e CU,iI possomos amarruuos as urrares de umu ilua, que DOS sen'irão de nncoras e
amarras, que eslüs embarcações IIÜO Lrazem outrns. Cbilllli.11110S os compalllleinJs, mns ncm olle omirão as n s as, nem nós ilS sua bosilJas.
'\0 outro dia fomus ilO parLo junLo a oulro elinnlatlo Maral'alú, onde
lambem I'0ueo Llq oi flli o cnpiliiu COU1 us suas canulIs. l'a~milrào tOL10S de
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no- 11('l1<lr'1m nlli, porquc srgundn 05 grnndl~5 vontnc; c mnr6s, com CJIIC!
tinli'IIII1IS pa~s;ldo tIS rios a primeira IlClile da p:lrlida, lodos ontend(r;ill
qlle em illlpl'~5ivl'1 nlra"e5SLlrmos ii et\sLa de :\forLirrllra. H 'III aLrcver-lIo:;;\
toma-Ia. 1':III;in no:; di 5crüo a ~rnnde Lemeridade CJIII} linllamos fllilO, I: '10-;
contúnio al(;lIIl'; naul'rallrrio', Il"o alli Lin!lão slJc('rdido, I) q!ll: urluella (:0. la
~sta\'a illfamada pela mais arriscada de LI)dos csLl'S llIares; c dos rllW 'lella
se perdolll, POIl(;OS escilpiio pOl' C;lll a dos bai:-;o', e todu de ped'ra. ()
mesmo IIOS dis,er;in depnis todos os qllU sOllberiio n Iiora e mnré. elll CJIIl:
lin}liImos p'ls.lldn. DOlnos "raçn a Iloo do no ler li\,r;II!1;, e (,;olllll:CPlllIlS
qllc Ú liil) pnrlieulnr a providellcia, COI1l CJIW no faz milllo'O" (pie n;io ~!'I
IIOS livra do' perirro', eniin [linda do neeio dell!:s; por(l'll) vl~rdadeir;l
menle nó,:; pa 'Sillil05 11CJllella cos!n, Sell1 Silbrr. nem tOfl1er, o pcrigo qlll'
nella Ilal'Lu. qllc sc (l sOllbesscfl1os, nllnl:;1 Lilltl'meridade COlllt1lelleriaI11r)s:
mas como deLendo-no: aCJuclla noite, Na l'1)rça, qllc d"SClll'olllra '(\1110"
110 r'lere .\Iltollio I\il)l)iro, com qu :l \'iilgcm fie'II'a relardadil I: dl'Sí'OIIIposla, quiz Ilco', que elle e ala~a'~, e (Ir;nsse 1Ii1 illdêa, I) qUI! II\ís I'!le"a,scmo 11 olla, para quo ludo sc ~ispt:zes e, eomo cOllvillllll, e IHio se
perde;; e mOlllCIII .
D 'iXlIllrlU o ('apiliiO n:lql)ello lugnl', rorqllQ ainda p.sj1nl'l\\'a rOI' alglllllao>
cnnô'l , IIÚ~ ("1111 il' no" a-no ItlC:;lllo dia no" parlilllo5 pam a ald~'1 d"
Cilmlll;'l, onde lill!lamo- quc fazor. E' O"t;1 aldei!:l fl1aior de lO las a$ dl'.la
Cnpililniil, e illdo eu 0111 demanda della j.i dI) noite, 'oilreveio l;IO grilllrl'l
lr.ll'o.;, la do 1'1111[0 qlle lHio foi possivol tOI))nr leri"!. , ('ilnôa do L'adl'tl
FrilIlCiscl), e ii rninilJ 50 recol!lurilo cm Iln1 rio, n;io 11I11ill) dislante, 0111
que pas amos n 1I0ile. O jl'jlllll de~la, c dil passagem flli elll lodo' IlIili"
qlledl: lldl'cnlll; por(l'l() LI callua do Padre ~lilCJ()el do SO:lsa, em '1"0 I'inha
a pobre di5pe/lsil. Clllpre ficara l.io IUII" <11) rofeiLori:l,qlle n;io ()ra de provello, nem era 1I'~ces ario locar à lIlesn. Com a Illillllli-' d:1 ICI'I'n-roira '111'gamos ii Call1lll:''' 01lrl'1 só ar;!lnll'l()s o Padre Matlol\1 de SOIlS;;, e \) Padrll
AnLonio Hilll'il'll II;lO appill'ociil. CIIr'gou!tillli a dilas !lClras, telldo lIal'egildo
loda a lIoilll..\qlli sOllblJmn, ler dlúrrad,) dous rlias i!!llas 11111:1 CilIIlHl dI)
Hio '1'ocilnlills toill al!!:'lns Indio5 III I\'() " ti,,:> qlle ia/llD.5 bll5car, c (lue C'lil";io na ald ~a di: :\lorajúbn.
Logo parti/Ilo:> réU;t esta 11ldca di"lilnlo dilas le rr uns, a lomar falln com
ellos. e n;io nos disseriío COIISi! di) IIOVO, :ti os acI1(U))IlS mello: COlllelllE.'S,
do que rlll'a bem qlle e'li\'e~sem ; [1(11'11/0 11iIventlo c1lOgarlo ;u~ sahhilllo,
10 170 no 01111'0 dia pur hlJspedes os nland(lrúo e11l'rO'7i11' pilH.I,ibn t1nra rawrem UI11:1 ca a paril os lallil ()5 de cerla perSOllil"UII1. Eis nqlli (). agaZ<lllto
qlle 1!lIJS fazem! eis aqui porqno os mand;io IJllsi:i1r! o eis IIqni porque elle,;
n<io CJ ucrem vir; e porque 05 l'orluguezcs, c a fé qUlJ [lrégi'w, esti.\ Lilo. puu 'I~
aerellilac!a nu' sertões.
De flloré1júllil viemos fi fazl3r noile 11 casa do Ba1thazar Fontes dI} "IlHo"
quc é o capiliio-Illúr da Capilallia dG C;IIUlllá, onde lill!l11l11os Ilju 'lado dll
1I0S ajlllltar lodo'. PerlyullLei ao nosso eapiL;i() CJno cnnúns Lin!lil? 'lU\) gl'II\1~'!
I'jUlJ !Jastirnelllos? el '., e respondou-mo CJIIC 1I;i.,) "bin, porcl'w nada l!l'
fura elllrugllo [lu!' COlll,], e lIlIe algllm~ls I;alluas lIill) lilll1àu chegado aiuda

por "irem mal esquipndas, . lo trei no cnpil,io-l11úr UO C;ll11lllc'1 a ordcm de
cl-rci e pedi-lhe, qllll nos Jés,e nlglllls Indios de rcmos; rc pondeu elll
p"lJli('o, que os nilo lillhn, c tirallJu-me á pill'te deli u caUSil de 5 niio ter,
que '1"Il eslarem todos '('llpados com os Cilnl111\'eaes e Iflhncos dos dOlls
maiores seculélr,c er.('!osiaslico. COIllO a razão eru tiio poderosn lIppellci pnra
Hoos, donde só podia vil' o remedia, i1ssim como sú.dellc vcm o ca ligo.
Nenhum gO\'crI1i1dol' dl1s qllo nlé ag()J'a \'icriio /lO I\JnranlJão,lornou pnra
l'ortugal, ou logrou () quc i1jl.1lltOIl COIll o snj)O'IJe Jestes miscl'él\'ei , c nào
1HLliio estes eXI~rnplos pnra Se o(:iI!Jarcm de rlestlnglll1ar os que lhes succedemo Na quarla-feira fOlllo alojar lia ald0n ultima, que eslílna bO'a cio rio
Tocantins, e llS dCl1lais 'aliCIas, i!té se acabarem de Iljulllar cm respeito
Jas eael,oHil'l1s, qlll\ lw militas ne51c rio.
Nosla aIJ011, GOl110 elll tlll\as as olllrilS por onde passamos se fez c!ontrinn.
aos Indios, ('01110 era 'OStl.ll11 n. c arnJ'LllO 1\ Vossa He\'l.rcneia, que vi em
It)llas cllas IJlllil l'OUS,I, <Inl' milito nlc ('on~ololl () Cldnliroll, foi, (]lle lliio
havendo (antes de vil'll1ns) l'11l Iodas C'Sti1S Idd011 um Só JfI(]io, que
soubc se as ori;~õcs, llcnl elltrlldl'S I', (li I df~sse rOllla do menor OI'Sturio da ré, dqlllis quI. os I'adres Iizrrilo üqui (I ~UD mis, ilO, as dei Xnrii o de
d~ till Jl)iUICira illsilluadas. e inslruida" q'lIP. sn!JPIl1 loda os orill;üe do
eallll~(;i "1110, e re:pollllelll a lodns í1 pp.r;Illllta, delle, e em Iodas ii aldêns
fieM) Il1c,;lre, c mnstril" qlle cm illiSPIIl;ia dos I'ildres rllsini'io aos, demais
1.I,I\I1S ns dias, com gl'illl lo p(llItllali<!lIdH e p rfei~ii(), '1'11110 i.lo SC \'l:IICCll
C:11l t,io rOlll'U telll po á pu ra rIlJ'l;a. lliio ('('5S,IIHlo os Pall res de pela IIlUllllii
(llé [I lloitl', já CII1 COllllllUlll, jú (\lfI pnrli('lIlnr. luclando j 1111 lilll1lJll I ' '0111
os donos JIl,; (atIntO:, <Iue: ludns ii" hora, ql1e o' I'ildrp' OCe.:UPII\,ÜIl na
duulrilla, tinlliio por pl'rdidas, e 1111)5 ra/,iilo lanlil iII 'lall ,ia pura os lan(:IIrem das aldeils, qllCl sú f,dln\'il \'IIII;ill'I'II1-110· dellil5 ilS pllII!Jadas. '1'iJlllo
I'egi! O iutcresse, tallto soLIre Ueo,;, e lallto 6 Lom sc ol1'rü Ilor 1111101'
deli!),
EIllfJm (:llo~itrül) ib I'allll"s, qlle rolO dilas, quo \'i1n ildiilllto, c OlltrilS
1111,15 qlle hão de ir depois, ril/.(~111 todu,; o 1III/IIcrO de "illln, (ll/ul/Jo u
('apilillHlIór l.l'ill.:lfllI ólO prill('ipill de~til jOl'llóldil IIIr di se por IlIllila' I'ezes,
qlll) Ilóll'i,iu de ir ii IdlilS Sc:i1'ltliI Gill1(laS, ('0111 plr'itll () tlia unlcs da parlida
i1jIJltliÍl';io-sc perlo tlu ljuiI('('lIla, lIiiu entrando CIlI ('onla 115 qllc poderião ir
elas nlde<ls du Call1ulií, IIIilS ('111110 "iII que c 111(\ illlpcdirüo o~ illtcllta-,
e1i"'l'liu pólrle das I'alll'lils.e da gl~lIt() para llltlrlls, qlll:' llie irllpOl'ltl\'t10 mais.
Vilo lle:laS (~ezas\:is ('ilIlUilS II1II capiliiu ('om oito ol'lieiacs ('(,rornlntiO", POI'tllgllezps, Ullzentll' 111dios de r 'nlo e al,(,os,quarellta rn\'lIl1ciros, e de gcnll)
de scrl'i~o <lté '('5 ()lltil, qlle f,tzunl por todos mnis de lr('zenlas pessoil . E
pnrqllc lliio ril~a du\'id!lo 1l01llC dl~ CILI'ulll·iro$ 6 de alier, qll clJlrC os
ll1dios deslas parles é ('OStUlIIU dI'; sC\ arnlil mil I Idguns cll\'allciros, e i lo
1'0111 gl'llll(ll~S ('erCll1l1l1illS jlO ~'ell uso. Iles[l's se tliólllHio liIIllllt~11I ('a\'illleiro ,
lJ' quu "01' IlilSI'ill/Cnlo. ou Plll' oflirios süo tOlllO a g'lllc nlllll'p, c (',les
IIll11l ('('lllill1, IICIII se 1'1' IJII I IItlS 1'0 rlllglll::WS. I) só os i1('ompillllijiO IW gl/crra,
I' dell(\s se eSI'Olllelll o,' '111(: llilí) de 11);llltlar nos dL'lllllis: e IIssilll (.:OllJlJ '<Iii
Ji1:)IJidadc se.: dá IlU scrlüü aOs (lLU,; [',IZCIIl orantlcs fjll;allIJa~1 nssiul a dão
(I

ao qlle II iii is se a Si"IWlilo nos sellS liJb(JCo~, [",n
pf'lo Hio dos TaC<lIILin , itpJ'(lrciL.lOrln-1l0S da Cllclll'lilH
da Illilré, tlll 51'1 até 'Hpli 110 n 'OIll['imlloll, proml~lICIIII;H10S muila rl~lil'i
lI<ld!) lia jlll'lluda por el' CIII diu de Nossu Sellhora da Expetta~ão 11 ll:l de
llewm II rrt.
A nwi3 lIoiLe O'l.I'mns JJáóóca, qlll! ' a pltrílsr., com qlln rã se r1lilmil (I
pnrtir, rorrolllpnlldll a IlidllHil da Le~nl, c IIOS dia,~ SI'gllilllC'S pass<I IYiI IS ;'IS
!,rlli<ls da \'irillJlIl, j'<lrerpl'ú '1l1e se ('\Iamilo I:Issim p01' ('orrel' lIell<l5 I'ellto
1're, r'o, nlllS il raúio 1'°1''1111' O); L'orlll~IIC'l.('S Ille dror<io L'slr' IIl1me, é <I tI"1l
din'i <I \'O~S'l H '1'l'n'llcia. No mu'l.C;; d.~ OllLlllrro
i\o\'l'mhro ah.,m do
111<11' e dll Hio do Parir gl'illlde '1llanlidade ue larLill'Ilgils, ljur. \'êlll (TE'lIr r:ns
i1l'raps dl1 idgllnw. dila., lju pelo muiu dl'slc TOl'illtlill (' I~o l<lnl;&diI5, U
IlIfIIllI ria rriillJlO é 1'IIII'I'I'a 'l'm os 0\'0" qU f1 ('<lrliI rlllla põe em numcr 1 dll
lIiL IIL:I aL' ('1'111, C I'Ldlerllls ('(l II I a llle.llla <lrêil o, dnixilO ao ,01. e (I IJillu1'1'1.<1, a tlllal SI'II1 ollLril ilssiSII)IIl;i11 011 /Icnerir'ill dil IlIili, os (Tia cln 1::l'ill;1I
pOlll'O IlIais 1111 Ilh 110' dl~ 11111 1111''1., DL'slas ('orilS silhem para 115 lIndOls do
111:11' [lor illSlilll'lo dll IIIl~SllIn IHlLurt'ZóI. a ljllilllilllllwlIl os PII. i!la :) 5i1hil' d~~
ooill', l) n:io d' dia pela guerra, que lhe rawlI1 as IIVC':; dI) rilpilla, Jlorqllu
tllda il '111ll HIlII'S de illTlillilllH'er 11110 lllt;alll;OIl n rio n" lel"arflr) nas 1I1111i1'.
Sldltllll I:Slil: lill'lilJ'llgllilillilS lilllmollas tOlno 11m CiHallolll'jo peljUl'lIo:
III,~,; lIeslll illllO '('!leia Ille perrloal'iio ()' lll<lios rOlllcndo e fü'l.('ndo Illnl,dllLilgl III, pOl'ljllO s:io dt·lil'ill~i18,C l"lriil illlillidlll!t1 dell(\~. Os PnrLlIg-lle'l.l·s II'
1lIllIlllill'~11 I>llsl'ar 11,\ II i , e II I 'III por (;Onll'r regldndo, l) a III ':llIiI illforlllilc;:io 1I0S dl)u lillllhelll o l'ildre M'lIlOcl de :011 'a, o qllül e Ifl jilLiio grilnde
prilLico, qlle SLlldr) lurlos (JS OIlLI'O" ([1111 aqlli riellllJS ,\Iazollluu , c1le é o
qlll~ 1Ill'lll,':; r.:traldm esla dilr('J'I'II~a ck III ii Il,j iiI'.
,\ 1'.I:lS III(l'll1il,; pl'lIins rell1 110 seu Lelllpo qllilSi Lodo o Pill'ií il fil'l.er ii
pc ['a dils larliirllgil~. ljlle cildil 1I111l1 ordinill'iilllll'nli; r~:'iI milis dI) IIll1it
ii I'l'ollll , lJ ns.;im ilS lCm cm currap.', 011 viv('il'll . olldu I'lIlr:1 ii IlIal'á, l~ ilS
:IISIL'IIL,;o SI'III lhe rlill'(~11I de ellll1l'r, 5nlYll alg11lll:tS folhas riu ilningil, 111'''
JII1510 qlle nilsru pl)liI hOI'lI:I dfl' rins, SIlSIUlllillldo·~e dellils qllillro Il "I'is
Jll~7.I::i. :\ t:ill'lIe é rOlllO ii du "al'/leil o, e:', fil'l.I'1I1 dU\lil5 IIS nll', 1/10: 1'lIil.'ldo '. cple IIIi1i' parCtt-i1l1 de I'anll' qllc dl1 PI', ['ildo Os 01'11. Sii() NHrH) os
di t!':dlilillil lia I'l)r e 'l11i1si 110 sablll', ii C'il ('{I IlIili;; 1II',IIl1'iI I' d ' lif:"lII'U dilrl'J'('rll('; plll'lpll; siio I'edlllldo:, e dl'II.. ' ilpm llIa(,IIII('udllS sr, fil'l.('1I1 CIII 11I1;!rllS
:IS b(~lIas Jnallll'igils do l'ul'it. e O IlIodu l'ilJll qllC ,'e faz psi ii PI'5('U r(-'qllCI'
IlIais nuli"iil qllu illllll'lriil pela Illllila c,\11lclil, e P[lIl1'il !'1',j'Ir.IICiil das 1.11'lill'ogilS. (211i11111\1 "C'm ii de 'L';lilHlrt:al' /ll'slil~ pl'iliil5 ll'(l'WI1l dilllllc dllilS,
('OInO 5HI1l1 l'IIas, 'llle vêlll ii espiaI' COrll muilil p;\l15il, Il'go depois (!f'slas,
C1'IlI llolll espilc:o 1'0111 oilo [11I dl''l., ('orno deH;olJridol'l', do l'illllpO, C dl'pllis
dellils el1l 1I1ilillr disLilll ,ia \'t~ln L,}(lo O ex rcilO dtls Larlürllgas. que (;011 'la
di] IIIIIiLo' IlIilllill'l'S.
Su ii: priJnl\il'i1S n ilS ,I'gulldas , "lill~1I1 .dgunl rlllllor "(I/L;io j1ill'il Ln17, ()
('11111 nllas as delllllis I' Iodas :e SOIlIl'II1 'III IItll 1ll01l11'1I10: por is~o os '11111
,,1"111 ~ 111'51'11 'I' 1),~l;\llIrlCIII Llldils :ILraz dllS IIlnLus, e esper[\u d ' I'llIllO'l'ada
l:UIII gr'llJdc (lllitt'IIJlü l' ilellciu. ~.dlL'lll ilt1is a~ dUcl5 prilllL'ir'ls l'~piil ,
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passeiiio,de aHo abaixo toda a praia, e como c3las ílelliio o C<1I11pO lirrc. ~,1
bem tilmbem as da vang!J3rlh, e fazem tllllilo dev(l"'ill' a mc~mil \'if,(iil.
e como d,io LI campanha por seglll'íl enlrlio (\ aSila e 1'1l11iio, e depois liella
sl1he toda a multi(liio do exercito COI11 os e elidas M COSliIS. e C()llle~ii(l ii
cobrir as pnJiilS, e correr em grande tropel para o mais alfll dellil5. \pplirilse cada uma li fazer slla cova, c quando jú l1,io sn\1elll mais, e C5li-1(1 "'1111'0tiUílS, umns no trabalho, OUll'ílS já na dur daquella occnpnf:iio, rclJellliio
enlão os pescallores ela emboscou", 10llliio a parle da praia. e. rOllll\llCodo
[]5 tarlarugas, niio fazem müis, que ir virnnc/o, c dcixündo; j1orrpl.e <'III
eSlLlnrJo viradíls (le coslns, nito se podem mais I>olir, e por isso e 'l(IS prai;ls
Oeslas tartlJrugus 5e clJallliio de vir:l~iio.
Ba dilreren~a ele outros modos de pescílrill, ('om Cjlle 50 toma nma ou
outra csrecie dellas; porque afllra e tas ta l'till' I IgilS dll mal', que iin ili/criores, a quc os Indios c!llImào de virlJ~iio, e do onlillario J1lilgras; lia olltril:>
cri,ldas em In~o , e mortu~ com arpões nns pOlllas riu' l1e ·llil , e esl.i1s súo
(IS mnis singnlnres; como lambem outra especie. quo sompre vive em terra,
quc nas Inuias de Cnstella se cIJam50 icoléü:, e arJllijiliJnl.is, Cjnc é .usl.l'nll}
muito geral em tod,ls eslns parte; c forüo os (/IlB neslil jornadil 1I0S milláruo muilas vezes a fome. NnsCúIll e5lcs ja!Jolis, e vivem selllpro lia l 'Hil,
sem nunca entrarem no mar, nem nos rios. c comtuelo r.'5tiio jlllgad0' por
peixe, e como taes se comcm nos dias cm que se pruuiue a C,II'llO, por l}
ter nverignudo, que lem () snn"'llC frio.
Sllstcnliio-se mnilos dins, e mllilos sem outro mantimento que Odos pl'Oprios tJgad\Js, que siill <'rnndes C mnilo StlUOrosos, I; nu dio m (pie esles
se consomem morrem l,llllucm alies. Siio comOr muilo sndio, lI,io sll r;lr,l
os s50s, mas tnlllilcm para 05 enfermos: e vcrdndeiralllenln qll('II1 o. (·Olll.'r
sem melTInrin, do que parec 111, nào sll podem cn'ir pnril ii lIere.-sidildr.,
scniio paril o gosto. 'a Illilllh;i dI! 0111.1'0 dia, qllLJ foi o de S. Tlllllllé III1S
receuêrúo os malas com all'orarla dl~ pilS nrinllOs, cousa nOl'il,. e (1110 ,lló
aqui l1iio experilllenl,lmos: IIllles l.inlialllO_ l1ulildo qUifsi IIÜO 11,1\'1:1' P:IS:>1lros tlo malo no Parú, havendo illnllitns ill"S llILlriliIIlU-: o de IIluit\) illugl'l's
cores cm seus rios. A rnziio nalllral ele. ln dill'ercl ~n 1I0S parecoll ser, n,io
só n tlo sitio, scn50 a do clima; pilrquc d'.'pois que parl.illlllS du l.ilmulú,
f"lllos sempre inclinnndo para o SIII. c cstes trcs diils ull.illlo:';, dil'lliltl~ a
elle, com que nóS fizemos hoj~ ql1asi cm d(}us grilOS para eilda lilllia. t)
tomo o Pilrit eSlá ql1asi debaixo della, II modera~Jlo, COIIl qlle afllli' \'(~III .ii.
i.nclinada a intemperan~a dn equinoc.iill, dal'ú mais Illgilr li cl'ia(:50 o ellllservn~ão dns l1VOS lerrestres, prilll'ipillmenl.e das mOlloros.
~1L1ito desejl1l11os trazer nstl'lllalliQ pnra nolal' com er.rl 7./'1 as illLmas
desle rio; mas como a este porto YCIll liio rarO;; navios, c é mais rill'a ainda
ii curiosidade niio n achámos. goycrnamos II esmo pelo 5111, (' esh; basla
r,om conhecimenlo <1os ventos para saber ii ql1e I'Ilmo pOIlCO mais 1111' mellllS
navegnmos. Fieál',io 1IS averiguações mais cxadas parn os qlle \~cj1(\is du
nós vierem, que ospernmos niio .rja milito depois. O nrgl.lmelllo inrnlli\,l}l
do osltll'rnOS desviados da linha, é lJuo nO::i prillloiro dOI! dias nus iI\eanl;ariio as lroroadas qlle liO Parú por cslar c!eb,lixu dúlltl ,siio qllolilli<lIH1S,U de
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l'nl:io nl6 hnjn I1l1nrn mais oll\imo IroYOllr, nrm vimos dllweiro' c e31IÍ
Il('Hiu sur lalllbcl1l ii rilÚtO, de já aqlli \1(11'('1' müis a ,'ps destas pcqllellas;
poi- IIlostr(l n eX(lCriClH;ia quantu Ilwll'az o abullu do lro\'õ" ii creaçüo de
IIlllra' f1H1iorc illll' de f'l"l's('I'I'PI11 , A lar.le d 'sIc mcsmo dia de S. Thomé
ti\'l~IJI(rs fuslc.iada com IUIII' s d' aglla quc 1 illlOS d, palüllque,porque estilVillllllS lll):> idojado l'lll um lIS"·IIL'! :obre o ri) Ú ,01l1brn de an'ores om as
1'<lI1\',a- ilhil'(ldil, 'III ll~IT", \'iunio dous crocwJilo (qlle cú rllilmão Jacarés)
ii ronda-Ia.. por [lÍril.
;ia prol'iÍriio lIell·s os lndios as fledlas ; porque
,ii' sah 'm. ql1c ilS ('onxus de qllc c tüo llrmauos sito impenctl'íneis li rll"s
SI'lldu qoc ii: I1l'cllas d' canil, ti quc II:llllflo lacoára;;, nüo ha saia de malha
liio forle, nelll I;io dolm\lla, que IlIe resisla, c se são liradas ue hoa miio
pi1ssijl) Ilmil (lt\I'la de ItHldeil'i1 rijil de parle a pilrle.
O;:; no StJ oldados (101"'111 empregál'iio a 'uas espingardas, ma~, com
lll<li ;l(;erlac1o ell'eilll, qllc sc podura imaginar, porque a um melenio l:'es
bala Ita rallcc:1t. c po lil que II cada lira mosll'll\'üo senlir o nolpe, sallllndo
c lllergullll\ndll ilhaixo, loruãvüo laCTO il sabir n cimal c a nadar como anles
liio idlt ios de fugir, llCIll lemer, que anles uuscavão o lugar, donde senLi;i , que yierll a ferida. Clll1l ii quarl3 baila finalmenl' mergulhou, e não
"ppar 'C'('II mais,l'om qllc l'lllel:tlcmos quc morlo se fora ao fundo. 'erião
c~lp- 'l'ocodilo de qllillOr1.e pnlmos ue compriuo, e nüo er50 UO maiores
quc lia nesles rins. Tem a boca muito rllsg'ld., c di forme, e os dcnll's lüo
1'0111':', aUlldo' cjunllls,qllc o IIra<;,o,oll perna que ai >an<;,ão ueum bocauoa
eorlüo (;erre. c o mesmo fazem ;HlS rei 1105 e 111\dão as amurados. .Ola cousa
lIuS afl1rmâoaq 1li pesSOíl, prillicas( ourc o qu 5u-pendo o meu juizo) e é,
qUI) cstes crocodilllls, qllc ,o Tiüo de 0\"0 ,como as a\"cs, e larlllruno-, o
IJltulu COI1l qllc os 1:11(H'iiu é pelo olho, Faz '111 o ninho f1 borda da :JCTIH!, (1
ilS YCZl;S elll pnrlc 01111, a a"'II a lhe GlteCTn. c os obrcm, e logo o crocodillo
1', til de d o rio 0111 os olho li los nos ovos, e pcr e\'crào as im os dias
llcL;es;:;arins, sem se dil'erLlrem nwi , qlle por bru\'c lempo a comcr como
a' nrps. Ill:sta maIl ,ira os foll1cnlão com li risllJ,e Ihc r.ommllnicüo aqueJlc
('(dor yital, ('Om que os altimão. 1\1IIe('c isto li mesma dil'lir.uIJade da
"iullr<l conCl'her pelos oll\'ido c 11lIxili: 'o Inalar com O olhos
O dia depois de S. 'I'hollléga túmo em espalmür,e calafü lllr 1.1S conÔns.e
nrahllr de pi U\'lllli r Clll'LlllS I lHil IHlSSIli' ns cat1lOei rns um quc havcmos enll'nl'.
Nüo tilUSl' cstnlllheza () cnlorclilr<\n, cnn/la,; porque posto qllC aqui se fazem.
de 11111 stJ pitfl,C:OI!lO li!) Brasil,sii porém t\lJerlas pela l'run c pela pupn c
acneSi:lelllnndns pcla llllrda '0111 fil!L:,)s para f1carcm mais olli\s,c pos anles;
e a'sim iJS ClUllrns de la', COII10 os cuL1os,ou rodellas,c:om que se fecluio
a III'lI;1 e pUpA IIC(;l' silào de colaf~[o. O armazen-, de quc se líriío lodos
estes aprestos são os 1'1 a lIaluruzu tem prolllplos cn1 qualquer parle deste
rio, ollllo e ap 'rtn, (u mcslIIo 6 1I0S ll1ais) ql1e e cuusa verdncleiramenle
digita UU dar gra<;,ns a providencia do Di\'ino Crendor, por lue in 'u n"slil
,jllrnada lrCZl'nla pessoa, ; o mesmo (;01110 se forão tres l11il crnonrcil<;,ões,
l'alill"'lotlils, brentla . loldiluas. I"elcjndas, c não providos de bastilllenlos
mill qllo unJa pouca dc f:1riltllll, cm qualquer pnrle, que che ltl~llS ilchnIlIlJS preYlJllido d ludo ilj'OUCO lcaIJ"lIw . . cStO)lil e faz L1e Cil Cil dc ar.

"oros, SC'111 111nis inllusLri:l, quo de pil-as. Oo.}.;la" mesmas 01\ 0'111'[1. ~C'mC'·
f<l"/.c 111os lnc!ios ilS ordas IIltlilO forles. e hem lon:ida' e ('(Wll<ldas
l'lIl rutl;I~, rarrelil!tõls, 11l.:111 Ollll'.1 al~1I111 aniilf'ill, (l, LI" o, 'e I';II.CIII Ik:
Villll:S, qtlU riÍ dlilll'liio lilfllll)Slilirns, e cerla' f"llw largn~, n qllo cillllllilo
lIili, 1;'10 ll:ridus l) lapatlus, tllle 11i'1O!ta lIen!tulls, 4116 Int.:lllllr rep<lrell1 du
sol, lIelll JdClldiio da c!tlll'a, por Illais O'n,::;a e COlllillll<lJa e Siil) liil) 11'1('s,
"IIU pOiJl;ll pesu faZClll a l:lltllilITaç;"lo. O urell salll~ tia rusiua dus lII'llIreS, de
qlll: lia ~rallde qualllidadu 11C"li1S \lilrle, , n Se h 1'1': ii II t.:ulIl ellu, lI;iu :ú i1~
";IIII"a,;, seniiu os 1H1I'ill' tlu id"l IlOrtiu, q"antlu c;rÚIIÚO, liio hcnl 'OIlIU ()
IIf)'SO, sell;i"lqu~ eslu é IIwis l'iléillhO. ,\5 velas se <IS IIÚO lia. Ull rompl!l1l
tiS dI.: ;dg"dillJ, lIilO 'e leCUIII, IIlas lavrú'J-s' COI\l gr<ll1de filrilidild,'; 1'"1'quI.: sih) reila~ riu 11111 p,'lU I,:I'C e d,dgiltl", qlle CO;II ti 111':11 'fit:io de 11ll\
curtlel sc scrra de allll dlJaixo, e se dil'il;üm l'nJ luboildlas dc tI'IlS dudl)s
tlu lilrgll, e eom u IIICSUlU de qllU raWl1I as curJas, q\lu dlllll1ifll I:ntl,iril,
all'i1I'1'i1o C viia Icecllllu a lir,lS, l'OlllU qlleul Leee IlIlIiI eslelr,I, e r le 1'(11}
de q!H.: el\ s se flll'lll.iu 'e ellamiljlLpali, e c"lns velai! que 51~ cllrolil\l COlll
it Ilh':SllIiI raciliJade; qile UllliI "ll'iril, lomitO til II lI) e 1I'1iIi'" 'lilO, (PlllOllll'SIflll 11iI nlIO.
E' LIIII !OIIV;ll' a 0005. Tlldo istll ,IJ nrma c sustcnta, sem 11m. (I pn'go,
'o qllc se Iliio I'ê UIII UIl1i1 l'illll)a paril ti Illlclilu; pois ludu II pn'gar SI':. IIp1'1'0 ('11111 ;i1i1r, e Oqlle !till'iu UI) fazer u r '1'1'11, f;IWIIl lIS l'illlt'S, a qllo 1,1l1l]Jcm dliilnilo cipós, lI1uil.u r()rlu~, Cllm (PI' as IIle, IlIas pilrl!;S d,l rilll!'la so
;1 Iratri"IU, n ludo q!li1lllo della dcpellde. I' ii i l;ill Sl'l-rllro l~ lirrliC\, CIIIIIO su
flJI'() pregado. Nos bilSliml:lIllls !ta a IneSllIa ra(;ilidade: porqul.: prillleiramenlea aO'uada "ai I.elJuisud'l qllil\lil, e elll f\lwlqller parLe I: elll Ljllalqlll'L'
horil. que se lira é fresei! l~ III11ilO sildia, eUI ,lllic'iUlllo "S CilllÚilS ii I 'l'I'iI,
sahcl11 os lllllios UIIS ii C,II;iI, 01111'11' <Í pesea, eu pOlll'a dclCllIJlCllr 1/.('111 de
IIll1a c oulra Illllilas vezt:s elll grallde ablllldulleia, e selllpre o qlle 11iI~lu
}lilra lodos. Nu IIleSlnO lCUlpO, (,elido illl'erllO) se IIl'ellpi'lo IJlllrus elll rilZCI'
as Cilsas. qlle se filWIll ludus (IS uiil', LjuiIIldo se IHio 11.'111 pur IIICIlIOI' passar ii SOIllUI'iI de nnoredo, tI"C selllpre ; \'I~nie, idtu e lapado, A. aSilS 'lio
urdillilriallll~lIlc coberlas dc palrlla, e qllilllllo I1H jOl'llilllil vai 11'''1''1 tle PurIII~llew', se fU1.e11l I.<io Iilrgas e repilrada~, qlll: IIll1is purrcelll para "ireI',
qllc para ilS pUlle.\s !turilS para que silo lel'illllildus.
Aqlli será hum (pie :>\) III,le, qlle Os liltlius sJu os qlle fazem ns ('11I1<"ilS,
:JS luldiiu, as l:alilfeliltl,us qlle ilS velcjilll, os qlle ns rui 11;'\0 , c 11111 iLlIs vez 's
CUtlll1 vel'OlliOs oS qlle ilS iUI';io iÍsaoslas. e IIS que calu;;"llls du 1'1'111:11', 115
lIuiles I.: os diils illll:il'os, vãu IlIlscar I) qlw 1,,1u d\l COlller ulll:s, cus l'tll'luglle'l.t'5.[que é Sl'llIpn~ II IIlais e IlIel\lllr) lIS (!Ile Ilw ra/. 'nl i;; C'HSilS, e 5U f}
lia de Illill'l;ll31' por lerrH. us I\lU 1111.' luvüo as cargas, e Hinda as al'lll;15 ils
costas. Tlldo islo fazclIl os IrisLt'S Illtlios elll palra itlgUllla I1li1is, qlle o
dlilfllilrelll-Ille l;.il.'s' e uulros IIUII\(;)5 mllilu (1lilis all'rulllo'Os, e ti Il'Ielllor
"al/ll'Ililo qne po.lelll li ril r li I;IS jOl'II:.J1lns o:; IIlisera I'uis, é ad lill'el11 (o q lIe
pOIl.ens vezes acolllcc\\) IIfll rallu qlJe IHill us LrHde Iüo IlIal. ,!Ol'llllt!iI lelll
11:11"1110, em que dos Illtlius qUl' pilrLirilo. 11i"IO "ollilrllo a ll1el;ld,~, jl01'(1I1U
o puro lralJillhn, n milo 1r;f('I'1 os Illal;irilU.
111;111[1:'

Em '13 de Dezembro navegamos até nos vir pôr ao pé das ra(;hoeir:Js~
que {ai, como virmos até agora pelos va\les deste rio, para dilqui em ni<llllC
subir aos montes uelle. E' o rio até aqui da lilrtrura ue meia leO'ua,quasi
sempre igual, slllvo onde algUnlllS ilhas que têm pelo meio, o dividem cm
dous COllues. Estreita-5e pUllcas vezes, mus nunCil tanto, que Oque em
menos largura, que a de quarlo de legun; a ugua pnra vever é excellenle,
vüi agora um pouco turva por ser illverno, e levar muitas ll"llaS de monles, lOas os que passão o rio em verão, achiio a ague liio clara. qlle em
duas e lres 1Jra~as vêm o fundo <Ielle. e escolhem o peixll, quu se lJil do
matar com a llecha, Muitas l;ousas nos contãu da sl1a fertilidadc,em oulra
canjunção de tempo desla abumlaneia de pescado. O que nós até ó1goril
experimentámos, uão se póde chamar ahunrlancia, nem falta. As terras
de uma e outra banda do rio, n50 süo rasas corno as do l',lriÍ, mas, 1I\\"alltadas mais em outriro. que em montes; por uma e oulra parll:,luuo '50
a rvoreuos agresles, e sem fruclo; poslo que 110 prinri piu uu riu nos eOIl ridáriio com uma fruclll do lllmanllO e cOr das nos as camoe as; é espccie
dos rruylés do Bra ii; porém este lêm muilú menor Cilro~~O. e sem couro:
chamào-lhc.. os lndios Titirivas. se o assucar furo menos doce, dclle e tle
gemas de ovos, parece se pudera imitar na cõr,e IIU savor a mussa ue que
é composta esta fructa.
Tornando ao rio, as praias pela miliM pnrte siio de nr&él, 011 piciío,. e
nenhuma parle ha cm lodo clle. que seja de ludo. A islo allrilJ!leJl1lls naturaes, lJ parece com raziio, n50 haver em todo esle rio,a prOlo"a de m(J '4utos,que infeccionão muilo' oulros uesta A mericu, e os faz q I iii si inllilbilavcls.
A correnle alé <Iqni é lenta, mas de maneira, que [I enli~lll os remos. ~
distingue u visla. Do fundu niio podemos dizer cousa uerta, porque o não
medimos, mas encalhadas as oanóas com as pOpas em terra, e l:lViio ordinariamenle com as prôlls em ln's e qualro bra~a:-. de nglla, com que 011tendemos, que pela madre leril de doze,a quize para cima. Chama-se Rio
dos Tocanlins,por uma naç,iio de lndios uesle nome. que qllélnuo os PortuglJezes víeriio ,10 Pará, o Iwbilaviio: mas desta,corno de militas uutnls,
apenas se cOllserva hoje a Illomoria, e muitas ruinas ue uma pequena
1Ildêa.
Tanto pôde em Ião poucos annos a inhnmanillauc. C a cobiça. inimigos
da consBrva~ào desle Gentio. ArnallllccclI o dia 2~, "espel'il de lIalal. e
depois do sol hem fórll, por ser Uluito necessaria a luz. (;llmnr:i1lJ1OS il
lIcommeller a primeira cachoeira, rrn qlle houve "randes difliculdadcs : a
primeira foi uma corrente de agua tão viva, o fnriosll, que para as canôas
a Vellcerem, era necessario dcscausarem primeiro os .remei ro~, COIlJel CIlI ,U
tomal1cm novos alentos. l~nlâo se )1unha cada canÔa por si, corno 'il\'allo
na oarreira, enOlllJdo a agua, com toda a for~a dos vontos, c niio sendo o
espaço que se havia de "cncer, mais qlle du cllmprimentll Je Ull1l5 ul'ilf:as
nenhuma Ofez sem grande deten~a, e resistenoia. Algumlls ('anôils'lIou"criio quetornárão alraz,e nãu Icvitriio a correllle seniio da segunda e l,lITl'ira
vez; e lima, q!JC por ma~or e mais pesad:l n~ill .púdn- pas5af., 11 dei;lllTl06 !lU: tl vQUa, Daqui tllrüYlJS:;,ll11tJS por olllrc pedrai', e rodulllOi81>

nhos dfl agutI~ ,1e nl11:15 penha l11uih) nltas, que e.,tiio no méio do rio,
W~\II(;()staclas ii ollas,se C()111I1~';trii\l ii arrastar as e(lnuiI' por um úespenlllll\eili(} tJc nglla t<io l"lrcilo. c (<lo íngreme, qlll: cra Ilccrssilrio lan~arem·so
priRwiro úll'(.Ia ií p,ll'te llu ('illlil. c jJllXillHl1I por cllas lIO' IlIdios, e arraslilllIlo ulltros ii c,III'a 110r (:i/llil.das pedrils, e qll<1s,i slIstentando-a desta
!Ualleir.. tom grilHue vigur, e excessivo traualbo, e furüo subinuu tudas
IHIli!. a um,1.
Aqlli UCIl IlIgar o riQ, a fI,ue se rpmasse um bom espa~o ntcá, qne d'Cmlls
e~,IJ. IIll1a l;ld,eira u,: pmJI'iI, e a"'II ii milito comrridil,. pela qllal fui neccssario
ircm suhindu (IS canôas. Curll!) 1'01' 1I1l1a ('seada ii puril fON;i1 de conlits,
de JJril~OS. c de gento, já lill 'ando-se subre 1I1l1aS pedras, jú eocalllDndose,e jú virnlt'.lo·sc em uutr,IS, (,'oi esto IrabatllU excessivu, principalmente
por ser t@mau'0 no rigor Ull sul, c para que fos e ue al"'!JITla maneira v('nI'.tvc\ proveu a Divina P"ovidoll 'ill este lugill' de umas arvores, não muitu
.ülas, lIascidas II,IS IIICSllIas pCflhns, as qUilos supTir<io nesta escuda, como
l~t.llllélynús, 8m ((ue os (nuius se Orl11avii(l,paríl pollerem lil'ur pelas cordas,
c s.usten·tal'em·se asi,e á canôil, 'onlra a [or~a d" corrente, São estas arvores por IlInu II4Il'le t<io [",rtes,qllu uasta fazer presa em uma· pequena rama,
para Sllster II ClJnôa cGnlra todo o peso da fl"ua, e por outro pllrtc tão fiel:iveis, LJue se é necl'ssario passnr a canÔa por cima dos famos, e ain.da
u'as mcsmns arvores abnlidlls. c.edem,e torniio a sUI""il sem quebrar, como
H:tsccm IHIS peuras, e na (lgua, parece que das ped'ras tomiio o duro, o
d-a agua flexi\'el,e d~ iJl1lUilS o remedio para vencCl: a mesma difficulcl'ade,
t.pw ambas caus1io. I);io urna frucla semelhante, e menores, que as goiabas, Q Mil~-áS uo Brasil, de que se duvidu se süo especie,mas nào se coUlflm, nem podem comer; porque são duras, como as pedras de que nast'l3m Na subid\l deste muro, e na passagem desta escada, tào intrincada
t1Q peuras, que "Ichamos depois della, se gastou todo O dia, de mutleira,
q.ue quanuu chegamos 11 lomar porto eril quasi noite.
'[inhamos determinado faleI' alto neste dia mais cedo, que nos oulros,
}llIra gastar toda a tarde em adereçar uma capelln de palma, cm que celelJl'ill' l:om mais decent;ia os mysterios uesla sagl'ilda, noite, mas não tivemos
lllgar para mai', que de engcfolhar uma pequena choupana,mal coberta,
COIII as lu Idas das canôas, onde armamos o nosso altar. Parece que quiz o
l!tmigllo Senhor, renovar aqui os seus t.Iesamparos~ porque tudo era o
mesmu, que representava. Não nos achamos aqui juntos mais, que os
}'ndres Frilllcisco Vc1loso, Manoel de Sousa, e e'j;' porque o Padre AntoÓio
lliLeiru,com a sua: canoa nfio pôde avan~ar tanto, e ficou em outro lugar,
opde lamhem aporláriio algumas canôas, que nào eslavüo comnosco, e por:
esla. lar.dall~a, e aporlamento vierão uns 'o'olltros a ter a consolação da
Sll:lltil missa llquella noite. O Padre Antonio H'ibeiro, contentou-se stJ coma, agl11lo, sem farinha; os demais llinda que o corpo-la foi a co.uçonua, n[fo
lj.verào mais sobre a farinha, que um pouco de peixe seccp; mas: Deos
lempera de maneira estes regalos,quc os não t~ocarào, os que gostào deI,...
les pelos.maior,es do.mundo. O trabalho tão extraordinario de todo o d'Íi:l,
parece qlle p~ia o de canso da noile, mas toda eÍla se' pussod cm'vela
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sobre 11 lerr'il n'IIII1:1 I'!tl)'lpana, of'fer()Cellrlll eada 11m ao ~(nlliIlO 1I1lsritltl
não Ú 05 tle 'ampal"lls do -nlI Belclll, JrI;IS a.; s;llldalll'~ da dl'\"o';ào, e 'lln~
certo,qllc esla santa noill~ cr.lebra n"s f:oll':f.!io!> 11;1 COlllpalll,ia.
A' llieia noile dissemo" ll'es Illissas, llllt} lodo,; ullvii';ill l ns df}llIais sé
dis 'eriio [IS suas hOl'ilS, e 110 dia COlllll1ll1wirrim alglllls 1'IIrtl.gILl.'1. 's 1\ illRuns lndios. POf celnuridaoJc do d~il Il;i(). li1,1~IU()S Jl>l'Ilarln n~III~. N.~ .IL\
Santo EsleYii<h oS..'o;io fomos cnulillu;ln·lll;l ILIJ';S:1 l'ia!?(}Ill, súmellle n
remo, qlll'SeIlÚO um Iii\} pesado lrnbalho, 1:11\ mSllIlil ) dll pass.,"o I'ilreela
genel'o de de'canso, As correnles nqlli S(lll nLilílo arrelJalildas., ii largllr;, d.;,
rio quasi a mesma, n1aS menlls lilllp:l, por nslar llHl" 1..,111\ ell1l'il:ado d'1
pedras, ql1l} 11<10 deix50 do failer grande C~tlll'l'lI ii IIi.lvegal;iitJ. ()rillllol:1I111
que navegamos esle. dias, é inclillildli cada !lia UL:lis paril L.wle. "l~ sorte
que ao amallhecer, já o sol é quasi tlnlêl pr\);\. N(l rija dlls Salllus lnllll(;I~'I~
tes, que fui domiog'~. enlramus lias sw"ulldus cacl~lll:iras, chiLllladils da
'J'abúca, a" quaes esliio repuladas p0r milito Inais ,Iiffkllltosa", e mudo·
nhas, que as primeiras, mas IIÓ pOl' vir jà o ri Illllito. cheio cOIl1 a aglla
do monte, pois que livemos granJe trabitlllll e dil'lkllldilde em ii!; Vlmrer,
nào foi tilnlo como o passado. São mais de dez os pas,;os cm Ilue as CllnUilS
se soLem por corJns, e sega lár50 IICSI!lS fa.Jigas dOlls dias illlnirlls: a ril)
aqui não é espraiilllo, e igual, mas vai todo dividido em l1lllitll'; hra~lJs.
em que se desl cnllil por entre gl'ilndu' pelledias e ilhas, qllu 1l~11I alJurlu
com o peso da correnle. ou corrClIlus.
Eslas correntes ~lIcolllrüo-sc \lma!; com as outras 3. lllaarc:>. e !',Izum l;io
forll:s rt'domoinhos. e alll'i,m t;io grandes cova.:; \10 IIllJi., da arrWl. (a q\lo
cham50 caldeirões) qlle militas Vel.l'S as cant)n SI, vinio oollas. J.:mlilJl
ncahamos de pa sal' o maiur peri'To. ii segllnda.feira 2.9 uu Dezemhru, I:
se fechou a larde, e ul,:gria COIl1 11m3 vistusa montaria de [lom;lls m:nlezes, que naquella conjun,;àu iiiu alravessandQ O rio para li oulra billld I. e
derão ás nossas caJlUu muito que fe lojar. e COIOI'r. TuI' vencido Ilt:sla Viilgem <.I 1'abócH é ler 1'<1 ado lia Indlll O Cabo da Boa E';\llll'atl~·a; Illas L\iio
quiz Deos.que logrnSSlllrtO e tH "oslo, Sl\llI IlIislura d,u grallLlc pe4/lr, II
perplexidade. cm qlw 110 primeiro dCl.tes d.1l1· diil- no.:; Villll)S 1"t~111 li ue
viamos obr:lr O Cllpiltio, IIIllitos olin~ havj;il) CjIlC slIspeil.nVilllWs qlHlO I:apitiio-mór luc linha dado outra (,rdem elll c:untrario ii 'J!ümll, com qlle satisfez, 011 se liv~ou dos lIlOllS rcquerimclIltJs. Ne lO dia poi- Inl~ disse Ill;"pitiio, hayiil'de ITInntlar dUils canôas dia.nle a llvisar llil lia vim!." aos (/IdilJ~.
que iamos busear, para fIlie o viessem recllbul', c ell(} lhes pmtiear, t)
ordenar o que uaYiüo de fazer., e por aqui muitas ulltras cu lisa:)., Ulll tluu
se fazia totalmente dono L1n missão.
Pal'eecu-me não L1issimular muis como nlé aqui tinha feito, por enlrarmosjit no ponlo essencial da gentilidade c Sllll convorsiio. Qlli1.-lh,~ expliCc.1f a urdem dcSlla lageslaclc. e a tio cupitào-ll1úr, c tirando-iIs para Ih'ilS
mostrar, elle se levantoll em altas vozes, lapando os ulhos. c 05 l1uI'itlos
]Jara as não lcr, nem ouvir. As palavras irreverente!;. com qllc cnl<'to 1I0S
traclou cm parl,jc.ular. e em commUIfl, c os descomedimento,; qlle dis.~e. e
ÇJuem é a pll~SOU', que 0;5 dis 'e, '~ulu; por lue não li: iSlu o (111) pCl.JliIlJOS,
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nem scntirJamos cousa alguma. se deixnssem exercitllr, rio que viemos.. c
s~, não 1105 impeuirão os fruclos dos nossos trabalhos: em tudo o mais lhe
Ileramos grala li('cllçll, para que nos tracla se muito peior. Depois que esteve menos colerico,ou menos frigido,declurou,e por todos os modos que
}10dill, [lOS Jrl1lnifrslou, que !linda que o cllpitão-mór nos tinha undo aquella
melem, ue pois delta, lhe déra oulra. O mesmo disse depois em partieular ao l'atlre àntonio [\ibeirn,e um soldauo chamado Antonio Furlado,
que vem com () 110me de ajudante o dove tra'ler a ordem da empreza, c a
explica~ào della, pralicando nil materia com o Padre Francisco Velloso,
lhe disse: Ah Padre, quem podéra I'allar. Affirmo a Vossa Hevereocia,Pudrc provincial. que em luda esta vingem vim muito edificado da pariencia
e soffrilllcntu dlls Padres que nella vão; porque sendo os trabalhos, e
J!erigos que tudos os dias paJecem, lantos c lüo continuados, e as incomJllodiJades deste genero du vida, ainda pllm os burbaros, que Ilolle se
t:rião, liil! i1speros de leHlr, a gnllluezn do coração, e a alegria do l'usto,
cum quc os pa são, e de preziio, é ndmir<l\'el e muito para louvar a Deos.
J\lns chegados II este \,olllO ue se nos impedir, o por laes meios o fim de
nossos desBjos e tril1.HJlhos, sem nas vnlerem leis de Deos, nem ordens do
i'ci, cOllres~o a Vossn Hevcrcncin que a t(lUOS nós faltava a paciencin, e
<1'J115i o '1IIimo, e se nlio nos alenlllramos com os exemplos das contradi~:ões, flue (lildcdmio os apo tolos, e o mesmo Cbristo, poslo que as padet:~rúo de gelltios e idolatras,e não de t:hri I,ius. como nós, estllrillmos perto
de elltc!J(ler. qUI' ninda lIóio é c;IJegllcJo o tempo de se CI:'CTIlT eslo piio.
AlgulIlllS horas fia ülllOS II 'este dia c:mln um calado para seu Indo,como
p.lIlljndos. As 'im nos re5ôl"p.mos IJ cncommcndar o negocio a Oeos, e nào
resulver nada 1I01lc,ulé chegnr,e ver, c dühi (se fOr conveniente) ir adianle
um de nós a desrnzer estes ellglluos, ou 1I0 menos nté tirar a mllscnra, para
quo lliio tellha ii obediellcia algllma escusa, ou Ilpparencill della diante
de Sua ~lagest<Hle. Mas nO-oulro Jia ;JO de OczemlJTo depois de ter tomlldo
porto nos nlvoro~olJ e nlegrou li todos, LI vista de uma t:llnôa, qno vill!Ja
rio alJilixo, e foi li primeiril amhllreaçiio e 11S primeiTlls pCSSOllS {Juc encollI.rnmos em todo osle rio, tcndo já 1111rcgado por elle a nossa cllnôn mais
de cento e trillta legllas. Os que vinhüo na cunúa fonio logo levndos ao
(·apitó'lo. o qllill os rrcebeu,e despllchou LI cnnôa pnm baixo no mesmo dill,
selll nus fazer s:d.JCr, nem de nós se fazer nonhulll caso. Vinha Ile'la
callúa um 1;ldio prillL:ipnl d;. alJeu dus Tocanlins, de que u,::ima nzemQs
/I1r1 If;;io , (I qual cm uutra cnnôil lrazia sllas Illulheres, que erão sete, 011
oilo,e rlla dlri:;!{1I1 dos que até ilgora se usavlio por rá. o porclue tinhll já
lIolicia, que nesla tropa vinllüo os pais Abu nas (hoc csl) Padres de veslido
'proto, qlle assim 1I0S ciJamão,dei!(ou a CiJl1llll das mullleros rbctlida 110
Jrlnlo, temeroso de que III 'us til'assemos, como se vai fozendo a \01105.
E 'le Indio,é um Jus que ha muito tempo fui mllndado a pralicar, ou
l,crsUilllir os que nós agora iilmos buscar,e levara ii cidade uma leve elTlIlllixlldil, que é nova causa, de se "ir rllzer guerra ás, qUlllro aldêas desla
. Ines.mll II ar;;io , qlle C0l!10 dissemos, II;io c('\l,erem descer com os 'demnis .
••4.5 cau~us litiu luJas falsas, (;011111 jci leluos uyoriBlIudo, e qllülltlO fOl:ÜO ver-

-

461 -

oilll.eiras, não se podem c!Jamnt' justas r:lIIS11S. A principal que allegão. é
que os IIllnUS passaM morreu nesta 8Id~ ...uma lndill mulher de um dus
varões, c quu (IS da oulrns qU<llro i1ldêas lhe vierão desenterrar os osso~,
c lhe IC\'1írito li cavciril para as suas lelTils, e lá th'a quebránio. como'costlllllão faler ás dos inillli"os. Esla vingilll~a liio ridicu\ll c tão barbara quer
a~ora o ll1dio, que leva a elJlbaixlldll, e querem lamuem os Porlugllezes, e
l'orluguezes religiosos. qlle se venha villgilr com oulra mais baruara.
'
FOI companhia deste Indio, vierão seis (la na~ão a· que iamos buscM,
filhM o sobrinhlls rios prillcipae • com os qll'aes,e I'om ()S dous,qllc vieniu
clf's.Je o Paril, niio temos per lido lempo, Jcdar'lIlllo-lhe a lell~ão de Sua
l\Iagesladl?, c a llOssa em que parece, que vão bem inslruidos o nos t~m
promellido. qllO não lIüo ele aelmillir sl~nilu o eslal' juntos. e 'cr filhos rlus
rac1res e \'a. sall05 de ·l-rei. Pilsmei de v'r, quão familiar li enlre cUns
esle nome de rei, e qlliill cdnliuuamenle o lrazem na IJUl:Il; e querendo ell
saber, que cO!Jeeilo fil"l.i.il) da p"lavr:l, e o que cuiclavão que era rei, resJlnn 'êrãu.jrll'áo IIlIIllC) /'!IIW1, q'le q'lerelll dizer, s6nhor, que llêÍomorrc.
Explicamo,;-Ihe . qun inlllwrlal cra ó Deo.., mas por esle alto conceilo,
que fazem e~tes (jtmlios do rei, men'c;iãn au menos. que 11m pre]nio (\"
iUlm nrlalidade. (1116 lhe allribuell1, os uefenllessom efl1cuzrncllle de lanlas
"iulencias. »
Aqui titllloll a n.1rraçiio dI) Padrr Vicira, por que /lcnhou fi enrta,
ou \lar:. Il1elllor dizor I.lcubou o lempo, ou o descuillo. ii carla cm
lJIIC elle unva ronta ao Padre pruvincial do Brasil das circumstancias,e (lilrlil'IJiarit1alies ue la gloriosa missão, em que ia por embaixador evetl~t)lico um IIolOem, de quem se t1f.lrão importantissimos negocios
ás pOlencins mnis podorosn' da Europa.sendo sensi\lel a falIa do fim destll
preciosa curla. que sem dU\lida nos moslrnriil Ufim desla jornada com a
llIiudel.a,e clareza que oslllma SP-l1 aulor. que niiu pótle deixilr de causar
,IIlS leilurcs "rande pilrle da mesma pena, que nos IOC.1 pelo goslo que
I.illh:tmos de "lIpiar, e ler memorias, que além de sorem "ratas II quem as
lê, 'e f.IZI;JI\ fI!SP ila\'eis pelo grande e piJilO d:t conl'el"iio dils almas, qllll
lIullas se dil'i-u; ficando cerllls flue: o seu raro fervur,deu lugar ao problc1T1iI, e n Padre rieira roi lcio bom mis iOllllrio, como tinlw sido orador.
I'IISSO arfinnar, que 111'10 () que lopllmos cnlre as\mais nolicias para esla
hisluria pcrl~"l:énle li esle gr;\lIlh IIoróe. do muilo que obrou o seu zelo
pelos i111110:>, ell1 ((lle illuslrull e.ta lfIis~ii(l, é prodi"io, é llssolllbro, Cem
ullIa palavfll.ac~ú~ heroieas do Padre Anlonio·Y.ieira.
!'ilra conlillllarlllO' a t1iscripl;iio elo rio. é pre is!) vlllerrno-nos dos :tpontemcIIlos. qlle sobre elle uos deixou o !'adrl! Manoel ua ~Iullil. cm ril7.éÍu
dR cnlradil e rllis lio, CJlIC 1ll'lle fez no anno de 172J. 'conlinlllllllJo do mesmo lempo 11 ViilgOIfl do J':tclre Vi(;irn, pela relação que lemos de nm dos
l'adres, '1ue o acompanholl, ainda que Jiminula :10 que pi.lrcce, por niio
ser l.io rnillt10 IIUS seus diarios. Vl'llciJi.lS as eenlo e lrinla leCTlJils aló a
Glf;hocirll ua 'l'auúr<l. fmiio navcgando os Padres rio acima,por espaço de
cinco dias, nllllidos senlprc 110 rumo dI; entre 'ul e Lesle. euja nav "'al:;io
fui ,I luelllOr.llur rO~arell1 ali Cilll\Ji.lS tulll tlletlljs periC!ll e IlIellur l"on:.1 ti'
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remos, li'Tesjú tle euchoeiras e tio {]o dil corrcnll·ziI. que dcllilS re:;lIllllm
para slIsteBLlIr, 11 qual era ncces5urio ajlJ"tar iÍ arte,:l fl)r~as da natllrcza.
Ao seplimo dia deixánio á mtio tlireila o ltio Arari, ao qU111 os l'orLlI~uezcs
chal1lüo o Rio da Saulle, c na verdade pilrcco torrm rilziio, c é
cerLo o que no" deixou escripLo o Padrc Jeron)"1I10 da Gilllla,_ qlle
viajou com suas peregrinal;ões por mar, e terra, l]lliInLo \!ni do Caho
do NorLe, e Uio elas Amazonns, ató o Rio da I'filLil, Caho do SIII, lil1'liles
do uominiú Porl.ugncz. nus partes da America. l~sl~ ~Iissionario, sOlido
4Ja tropa em que era cabo DominO'os Porlilho, (o mais insigne serlillll'jo,
que Leve o ESladu). e chegando a C3Lo !tio da Saudc muito cllferlllo, e tl'berto ue e1lilga-, o mesmo rui lavar-se.f(llll fil:llr line, e inteiramcllle silo;
ó nbulldilnle de muito e -inglllar pl}ixc, assim como os maLos qlle
lhe acompilnhtio as n1:lr"13n:, abunt1allLissiIUOS de ca~as alé topar u "oslo,
com o IlIilnoso tia perdiz, e coelho, que lambem havia, post'l que
em menor ahundant:iil. Nãl) corre com presllmp~ões de grande, por
dur mo Lras de niio ser no verãll lIavllgavel: porquo mandados em Cilllôa
pequena cinco lndios ao descobrimento, já ao qllinlo dia nào podiiio rom·
per os tabociles, e apenas illrormárào oS da Irnpu com o l1ll'lsmo desPllgano.
Da boca deste rio, ronio os navegantes buscando sempre a Il1ndre do:
Tocantins: gastando na villgl3m sete UillS, alé encontrarem da pilrte direila
o \:lio TaquiJnhonn. nS'im dliJmado riu naçtio, que dclle bebe de mistura
com outras nações, toda-; bravas,e com fama de guerreiras.
Na boca deste rio, t1i~[ oz a natureza uma ilhoLa de arc~a, que é o melhor viveiro de tartarugas tio lodo aquelle genlilismo, que pelo tompl) ria
posturil, leva jllolllneraveis paJ'i1 o seu sustento, pnra supprir com ella li
falta de peixe rio rio. e a penuria ue caça daquelles matos. Achanl0 os
})adres na margem, alglulla' pedras, corno as que chamào de aguia: dó
tamanho de ovos, com miolo dentro, cuja massa ilf(irmuvüo os Iudi 5 'er
IIdmiravel remeuio colllfil febres. Este llio 1'aquallllOl1a, ficlllI IIlllilo celebre pela entradu que lIelle fez o Padre Manoel Nunes, sem o intimidarem
nem as muitas cacLlOoifils, lIem li falta (Ie viveres de qllc Ó faminlo. nem
a LJaroariuade dos 1I3turiles, porque apczilr das Ole~ma5 diml;nluadcs desenlr:lllho:l dc sous serlões a bellicosil na~ào dos Poqlli . de qlle ii meSlllil
JIÍ:;lpria que levúmos,dilrú a seu tempo curiosa e agrauavel noticia quaudo
. c1H'~armlls CIO anno de 1749.
Forão subindo mais ~inco tlias o rio, e a IIlf00a distancia se uescobriu dCl
parle de Oesle, o grar.de Rio AraauCl,)', qlw na largufil da boca, com que
parecc.que queria traaar ao mesmo Tor..antin3, bem mostrava a grandeza
do corpo, com que eolrava soberbo a uisplllar COlO cUe maiorias, n ntin
encontrara mesma infelicidade,qlle os grandes rios, q Illnuo silO H'cebidos
dos pequenos, que cum cabedal uas agllCls, que Ilclles deposiliio, "em
a sepullar o mesmo nome, com que se filzião de antp.s tão famosos, HI}grossando com o peso de suas COl'JeuLeS.il CJlHlm lhe olferecen sepllil-hro,
l)ara llJe roubar a gloria, e para provll da sua grandezil,bnste-Ihe duvid<ll'
() comprellensivel juizo do Patlre ricira, qual J' s dous era o lri!Julilriv,
c a rJIIl'11I se ocvido a::i regalia::i de senhor.
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Foi r.sle rio 11csr.o\lrrto pelo l'ilpitão Domimcros Pinlo (Ja Gala, no allno
II, 1 i 1!l. e nololl a ua f:nriosidade, que foi ""('and', como lambem o S'811
IIlnl'f~cilllellto, que tlllllíllluO-llw " allura III.rro na entrilda da boea, em seis·
gráos di; latitude AI trai, Ol1trlÍl'a pelo Hio Tocantins dell~r6',até a altura oe
doze gr;'los e vinle ôous millulo . Já daqui para eima, i'a o lho Tocantins
menos largo' porque II1el1o' rico <.lo cabedal alheio, com milis algun5
dias de niJ\'egal)o, se 1'01'50 chegilndo as calluils UOS l'adrl's ao lugar destillildo,pllrque já corriiio ares do mesmo ertão que busca'vão. ~Ias antes' que
t:hegassl'lu. qllercmos adverlir que por este rio Tucantins alJaixo,descêrão
de SllilS cabcceiras 110 anno de 1í23,dnus Purtuguczes,e um pretu fugidos
da Iropa, quu alldava no descobrimento das minas de Goyaz,. qil.le' com
erl'eito so descohririio nas cabeceiras do dito rio. E em 174-6. desceu o
rabo de uma tropa com alguns soldados da sna bnnueira, vindos de S.
Paulo. que chegarão <'10 Pará dt~ixando a tropa arranchadll sobre a margens do mesmo rio,emquallto mio voltava; por sigllal,qucestando II l'adre
. loracs numeado !,ela junta Je 01 issões, para decidi r O capLiveiro dos Gentios,
(como LheoloCTo de Sua Marrcstade) cuja condiçiio se nào podia averiguar na
tropa de resgates. lhe mondou declarar livres e isompLo- de captiveiro algum/Is prezas qlle Ira'lia, e quiz vcnder'no Pará por serem feilas cAnlra as leis
110 Sua
laCTlIstilde, por mais que clamava, que tinhão sido feitils em boa
guerra, para o q'le o dito cabo, nào tinha mai autoridade, que a arbitrnrin, preralecendo o direito natural d'os poLrcs Indio , e Inuias, á presuml'~iio de semclhallt'~s sertiluejo<;, qUlo! nào deve ommdcr a liberdade
dos oaturiles, sem mais rime, quo a infelicidade de os toparem no rio,
lia occas:üo da pa sagem.
Já o callo e capitiiu dil tropa se ia' fazendo com terra. e ao mesmo
t 'mpo dispondo já dn viarrern,colllo sua, e de como hilvia de trazer e dispôr dos Judias. que ia bUSCi\l', obrilndo al"'umos atçõas directamente opIlOslas á liben.liHle dos miscraveis, á qnal parec' queriiio anlecipadamente
fazer as excquias e sepu1tar nas nguas do me mo rio. Pareceu aos Paures,
dissilllular por enlão a liberdade do cabo. que só nellp. queria o'seu dispotisUlO ii houvesse tirando-a ao mc. mo tempo, que ao Inclio, aO!i 1\1tires, ii quem Sua ~Iageslade fizera arbitras dnqucllas redu 'ções, nté que
chegados 1111i11meute a p()voil~iio dos Poquiguáras. se'mosttou tiio absoluto
e illufJl'enJenlc, qUll nenhllma disposi~:ão deixllu fazer ao Padre Vieira,
que era conduzil-os todos com suavidade. e não os es'pantar com alrrumll
lJetcrUJinil~iio. que pode_se de"'ellerar cm violoneia. Illas esta mesma «emoril, que os L'i1ures prelellUiãlJ, pari! meLter sem ror~u nas redes aquellas
ovelhas illnllt:entes, é que o cilbtl n50 queria. parti niio perder o lan~o.
que o seu capilüo-múr,e SOIlS apu'niguados tanto, e mui que luclo pretcndiü'I .. A!Vi~llll o cubo lItlS Jndios, para que se uispuzcssem ao' emharque.
porque n,io permitliil o tempo mais demuras; e como trm~ia omsigo 11m
mulato grande linglli!, por sua iotl'l'\'en~50 mandoll praticar :tO~ lmlios
I'rillr:ipacs, se niio metLessem com os Padres, porque scm.duvilla os havia
pri\'ilr tI:t:; muita' Il\ulhere~, qlle tiohiJO, e lho niío haviiiu permiuir os
(:0, tum '_ p;\lrio-, com fJ.IIC fonio
rindo.; que os "adI' \-,erão uus [Iohre-,

que pOllr:O 011 !lalla polliiio, emboTa fossem líl.Jcrae no promellcr, que o
govcrllarlor os es~wrava eom muitas ferramentas, e prelJlios, cum quc ü:!
havia receber; porque como governo,llldu tinha na sua mão.
Niio deixe'lrão de ler elltrada os fillgimelllos e promessas do cabo, na
ÍJIcolIstaneia daquellcs barbaros limiuo' por lIalurezól,e por nalureza v,trios.
'Ias ainda assim niio faltánio muilos múnos grosseirus 110 di, curso, que a
(11.(:lO, com müJo do capiliio,buscavcio os Padres na sua choupana, e lhes
dp-claravcio ti Sua vlllllade, e dosl!}) de se porem sú \las suas m;ios. como
il yio mais seguro das Sl1il5 liiJcrdauc-; e niio as promessas di) c:lpilcio,que
prumeltendo muito no sell -01'150, rwda !IilVilio de cumprir. quando o~
tivessem fóra d<elle, Que urna granJI~ parle uos seus parentes li 'tavão reso~\'idos a niin clesGerem para baixo, senào enlregu 's ii cOlll1an~a dos 1'1\tlru~, em nOl1\0 do rei. que esse \lllllCa haviíl de faltar ai) prolllcllido.
I,ncenlivos erão esles para abalar o mais duro corn~'-Io, filie o do Padre
Yicira, ii quem parece fallava o allimo, pOl'qllo lhe ~lJIJl'jil\'11 II Jll'lldenda.
Hewl-vido pois com a approvaç;io U05 cOlllpanhein>, ,a núo tlar mi/i- Lempl)
ao tempo, vendo lào proxima a n~liraL1a das t:antlils, elll filie ellcs precisamente hilVi;io scr ourigados a \'ollar, se foi ler l'om Ocapiu'lo pitra quo em
nellhoma circulflsla'lHia pouasse allerrar tum a innaçâo dos Pndl'l~s por
filha ue requerimento; ioi-o dispondo com ii lI.noiade e palavrns muilo
('roprias ua sua uella illllolc, e qllerentlo por ullimo ler-lhe ilS llnlnll5,que
traz.ia' de el-rei,e do capiliio-mór da pra~a. () di 1.11 I'alto Cllm ousado alrevimento, digno sem duvidll (la maicr censura. e n;1lI IIlCnor ('al'lligll, emJlllnharulo a espada umas vezes, c oulras mudilnuo della ilS mi'lOs, \lílril ilS
por nos ouvidos, cnlrou il grilar com desenloada - VOl.es. diwlldo, e repctilld.o-Padw,niio me lenle-e liloe elle n;ia cril pessoa, filie o IlIillPlassl)11l
ii slla ordem, (já se não lembrava da safra, e do malho .. qllmiil mel! '1'
t:Jllre um, e outro a pacient:ia do Padre Alltollio Vieira), IJuc se neiu havia
sujeitar a sacerdotes,embora fossem arcebispos Oll cardoaes' porque tinllU
() seu goveruadur, ii qllt.lUl só eslava sujdlo, e cujas orduns havia seguir.
"Que lhe lIào embllril~i1sse o embarque, e tkixilsse us IlIdius, e se Ilfio f1lulti: ,;l! 1;0111 elles; porquú á sua r:on\a estavàu, e por SIHl onla Itavião de ir,
õ quando errasse, lillha nQ Pará o superior, que lho appli 'ii e () r:asli:>o,
Niio lJ.bslanle ti uesallell~àot c (:onlumlll:ia flu tabo, replil'OlJ u Padre
Vieira, o ucixasse pralicar (JS Inllios, por slIber rle curtll, qW} a metade
-oclles estavüo f1rmes em n;io <'guir Viilgulll, IlitO selldo p ·Ia t1in:cl;ão dos
J~i1llr.cs,o que elle agora prcl.lmdia iml'udir 1'0111 IIltlllifesto I (ll'igo Je lnnl('s,
filie por sua COllla era inevilavel se pcnlessclll nos maLos. pOllcntlo vir
todos para baixo enlregues nos nlissillllilrius. COlHO Sua Magl~stade IIlUlldaYõI, c u cllpitcio-lI1ür lia Sua ullima IIrdem lhe advirtill ubetlecese; ii (pwl
clle devia observar, por ser puslcriur ao regimento, que dolle receIJúra;
porém o I;abo teimoso, lhe respundeu, qUi1llto aos InJios IlUllca havia
largar mão dulles, e quanlo êl ordem posterior, flue bem lhe pudia o lOes·
mo cnpilfio-mór, ler passado oulra em cOlllrario.
A.qui calou o Padre \'ioira, o se relirou il slIa choupana Il,(jonsolür-se
com os cornpulIiJeiros do mall o grlltlo délt)llClla viagem, dC)Jois .ue luntus e
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tão grandes trabalhos da jornada, vendo ficar-lhes alra7. tantas OVOIlI"5 perdidas, porque a lcnacidade uo cabo, nfto qneria entrega-Ia no cuiJado de
seus verdadeiros pastores. Tres dias deu o Pari re Vici ra no solTrirnento, não
sendo ouvido, nem consultado em materia alguma, e o qne mais era,nem
ainda poder fallur com os Indios ás claras; porque lemia o cabo, que O§
Padres lhe pralicassem o Gentio, e IIt'o embrenhassem nos matos. ntó
quo consullando o negocio com 1)oos, e com os companheiros, o buscou
ultimumenle para fazer o seu requerimenlo em fórrna; oscolhcn occasião
em que estivessem juntos os Porlu'~ueze , e diante uellcs, e dos })adres
qne cm slla companhia levava, no mesmo quartel do capiliio em 5 de Jlllleiro de lG5~ lbe leu lerceira vez as orden:> du el-rei, e do governador,
c lho pedia uma respo 'lu positiva, l~ a ullima resolu~ão em negocio de lanto
peso, que lhe requeria da parle cle Doas, e de Sua Magestudc, lhe enlrega so a disposição dos Iudios, que pretendia pralicar com II verdado e
lisura, e lirar o medo, aos quo não querião descer, ruio sendo por intcrvençi-io dos Padres. e p.m poucas plliavras lhe dissesse, se queria ou 111io
obscrvar neste particular il9 ordens tia el-rei,ú III) cílpit.io-múr? A isto respOlllloLL o Sr. Gaspar Cardoso cabo ua tropa, como se fallasse com 09 om:
ciae. da sua tendil, qne pur entflo nflo era de gllelTil, por mais que n pretendia fazer ao Padre \ ieira-Quanto ás ordeus uo el-rei. niio as posso
guardar: quanto ás do capiliio-Inúr nflo quero - Com e5ta re~polita t5l'
patelica, como secca dcseu""illloLL ao mi siollarir, e Vllf.io apo'lolico. 1\
quem rospeitaviio na Europa as maiores testas. e qlle linha coocluitlo
grnndes negocios com Os mi nistro uas mai i1ltn potencias.
Tudo 50 perdeu neste uia, porque nem o' Pildres. com tão fortissimo
desen""aoo se mellêl'iio dahi cm diante com a expediçtio, l1em o cupitão
deu lempo pilra mais, que a filzer embilrcar os Indios. convidando-os com
muila aguardente que Icy,wn, abrindo frilllcamente a' fcasqueira ,0 chamando-os com"grande alegria, ulé que vcndo não che""avlio mais. Ilào se
atrevendo a obri""ar com ii [Ol'l.;a, 09 qne ficaviio, p:lr,l niio cspanlar os quo
vinhão, manduu com loda ti dilicrencia embarcar os Patlres, I) mais trem,
e botada para fórll as cunôas, entráriio a luborar os remos. quejulIlo COIU
a correnteza pareciflo as canua- nu curso a lilnlil!:f setas despediuils; desandando em ponca:; horas, o que tinllflo mDlIlado em mllilos dias. Erii<l
por lodos mil .lImas,ficando outras lantas 110 &arÍ.io. e "ql1~ mais sentirão os Padres, erfto as almas dos innocenles, (jlle oaptisárão, O~ ui'ls qnu
ahi esliverão na con(jall~:a ue que viessem todos ou Jeixaria fie.lr com cll('s
um Padre. e cederia finalmente o cllpili-io ii uma fOI'l:a tíio grande, em quu
loda a causa. p'or ser oe [)eos. era o principal ngenle a n[H) dar COlLl um
coração lão duro, e com ulrla cara. COI\lO dizem, de Jern:iro. em quem
predominava mais a cobil.:a, que II razüo. e chrislmHladc Bem mostrou,
q1lamlo so foi cheganrlo an primeiro povoado reparlillllo pnlos soldados
algumas familias, le"umlo para a sLla roça oulrlls. I~ (I maior parlo da gente
lia ah.lêa de Ib)'rlljllba, ou Morajllba ás anJell do capilão-mór, pum lhe
traclar dos sellS labacos e lavDllrils. que não t1cavilo longe.
C!legÍtrào finalllluntc ~ cidade uo Pará, recebendo o ci1pil.io 1I0S Im)~M
!JH
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I'cpelitllls' ViVllS,pclo bem qUfl gunrdtirn o seu regimento, ii
se seguirüo os DUt:CS dos apaixollados a um servo tão fiel para cllesj
QI)1l1lJ illulil p:lra n005. O Pudrc Vieiru ilS5UZ de cOllsolilUO, panio logo para
o ~lill'ilIJilú(l, a esperar novo gnverntl(]ur com menos l'mbiJra~o, e maior
S('gUIiIIlÇil Li 'unla quI' pr.,}lelldia dur a SUll Magesla Je,subre um alleulaJo
tilu ll'IdlliresLlI, que se Ille lhura ne la missüu dos '1'ucallLills, e o pouco
n: peiLo, que IImbus lllOslrórilO ter ;is suas reaes ordens. A oecasiiio, era
JlOiI; pol'quc o portildor l..• tavajá llO Marunhão ue verga ao iliLollHlra 11 pllrlidll; e iI Iliio ser cltumüuo a mais supremo trilJUI111l o 'upitão-mór, com a
morle plúsi rcpulllilla, niio 111I~ faltaria,quepul'gür SI lU umbiçáo nos l'equel'imclltos B dde as dos sellS excessos, como por costllme, em louo o tempo
tio seu goverllo. Ao mestre Gaspar Carduso, fui mais faeil o livramento.
uesculpando-'e sempre t:OIn (1& ordens do seu C~pilão-mór, que como estavil morlo. nüu poJiu jú ser Cl1lll11ilJO a juizo. \[sla t1d'esu porém, lLe nilo
hal'ia "aluI', qllilnt!Ll estas COUSIlS ru&~em tomadas pdo Juizo Divillo; ]lar
qlle COlllO c:hrislilo Lilt1lLllei,que o ollriauva li antC\'ôr lJ Divino uo humano,
l~ uüo Üfren.}l~]' ti \)1)0-, e as almas uaquclles mi-eravei , "lira uão fallar uo
rcgimonLlI do sel\ ciljlil'lo-mór, que mais vulêra se fosse de salsa o curóo;
~~ue 0110 de uma fa'l.l:loua, em que se empregiÍrão os lH'et:iosos lhesouros.
tl inftl'iLns merecilllellto. de .Jesus ChrisLo,
No anau soguiulu,l'ecuperou c:;ta perJa o finure Francisco Velloso;illdo
bu Gal' vo\ull1Lllrio; o que enLüo Lluixou viulento ; e sem mais cabo neni
:wlilauos, que um ullico PortugLle'l., por então cirurgião, tirou da mesma
]larte, uilo só o resto destes, senão muitos mnis, que passavilo de mil alluas. ('om que rundou li grande lI1JOa lI0 Espirito SllnLo, ua Ilha do Sol.
TenJo pilrtido paru o Mal'anllüo o l'ache 'Vieira, com os olhos longos
nn prolllo~üO de novo go\'crno,com que csperava nlelborasselD os llegotios da ellristandade j ~;jo mallugrados,pela ambiçiio qllerer ter nelles melhor pal'lu,durois ele uma feliz vingl:m, que uem ii Il1cl'eciü" ter boa quem
1illllil titlu li antecedente tão peuosll, d..wgou finalmente a recober uos
Lra~.os do !'adre superior da ea 11,0 Putlre \illloel NUlles,e mais religiosos
i1qnelle tordial IIfTeclo, (Jülll quu cru de tOUI)S nn adu, coroo pai; e allencliuo com resl'eilo, como sUlJcriol' dtltoua a,missiiG, que nel\e parece Liuba
livrado lOllos os ons llurrmeulos, C nüo pequenos, 09 que o seu valimento
lhe aICall~a\'l.l' llll lagestllJo~ em J1elleficio ,Jas 01'011111s, e, autoridade do
]llIstarc" [iio illwtidas cllm os govun os anleCl deutes, CJ ue o menos mal el'iÍ
4l d0Spre'l.U dos lllis5iollarins, ii Cl.ljll yj!ita eriio ao lllcsmo tempo invauiuus,
cSl'unladus c de'Spedn~illlus u. roLilldlos com noLavel percu do adiantamento
das n~d\)ccões llos GenLios, lue l,lfllo recommctld,Í'ra ao cuidaào dos l'adres, e a""ora 'l...:l ü l'll CoHl pUrLi(;ultll' atlcnl,:iio /It]utdle ),a.i de.stas cllris··
11l1Jdlldes: o Sr. lJ. Ju501V fie Illelwdo govenJi,IOOr do Bstndl) (e roio ultimo'
tio seu fchz reinaJo), llquelle rui ic: issÍln o <lpil50, terror dos liollandczes,Ie l'eTlI1.lmhllco, O üo~ sem;· ~)rin(;ipncs l'esLllnrudores, \ii~ bom soldadO'
I'llll)O tllristãO', .«IHhé Yiflal de Negreiro8, lll'lfI eonbcciuo llíl rerll'1JTic\.~
lIlilitéll' ]leias lWl'uic:as ac~fr!ls, eom que acreditou os unuas, e deu umplúl
JJlUteria ii historia uaqnl'llu L'csl(\UrU~~01 com reput(H;ãa, cxperiencia e yalor
qU(~
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jnvicto. 'inh~ clle arrnra a colher no }Iarallh,io o frilr-Io rla5 Il1l1il:\s
palma.. que linha COrlil<lO em P 'rnilmhnco, OIlI<1ll1lnlo no 1111'51110 111"a r.
onile alcl1nçou lanta gloriil, com ii espaUil 11;'[, iil n: clJer o que IIle cra
dcviJo pelo bastiio, r('.l'e] enrio-11 llqnullH morildol'l~s dila veze. gllrCl'flótdor. por ser uma uas uuas,glorioso liberladur das suas villas, e uas lias
fazendas.
Este era aqnelle hcrúe. rle qnem o Pallre 'ieira. qne n:1Ill1 linha de li.
sonj~iro, nn carta qne es(;reven a ,nll ~larr() tlllk,uu l'ilrú ln ti de !)ezL'll1111'0 ele 1G55 diz: « Tem VOS'" }lilgestiH.k 1Illlilo POII(;OS no scn reillo, qUI}
S jiio como André Vida!. E' l,lnlu para tudo () dUlllai , como para. oldilllo.
muilo chri li"IO, mnilo execulivo. mllilo JlIli rr () da jnsliça. e ua rilÚ.lI,
mnilo zelo II do ervi~o de Vossa Hagestado, o () olJ-erradur das Ilit. rcaos
ordens, e slllJreLu lo mlliLo dl:sinleres adu. Qllasi ao IIlesmo l mpo, qllo
O !laVO governador hllscara occlIpar () [urrar do sell gnverllO, piJrli m illlprovi il111enL' para T'orlu"1I1 (por n:"i.o poder di~rcllsilr a l1t'ce:sidade pr',
cnt ,) o Padre sup rio r da missõio AnLol~io Vil'ira. i.l bu~car lias p ',;; do
seu Clemenlissimo :llberfllll1 o rumedio d \ nfflictos lIIis'jonll!'ius, e dl.\sconsolados fndios. IIr1S e olltros por falta lelle \'exadlls, B per.t~gllido lus
moradores do ESlauo, e o me mo foi chegar u Padre a sal,,(11111)lIlo, fjlW
ser bem ouvido e aceito dA Marrestade, voltanuo pilra o ~lar:lllllào de:\,a·
chado com a mesma pro ~a, com que tinhn ahielo delle offundido: n:"io
gastando mais na viarrem, qlle triota e UIll dia, lempo,elll quejil arhol!
no seu governo ao oli(;ilO André Vidal de Nc<Yreiros, que nll'c]Jidil:; ii:;
ordens r no:;, com in-ual zelo, que de.tímido ilnirno, a" rl~Z dar lorrl) ii cxccu~ão, parlindo com a m:,ior brevidilde, C[lIe lhe roi po. -ivcl, a fazer a
me-ma diligf'IICiil na cidade do Gr:"io-P:l.llÍ, por serem ii orden, Liio ("\"0raveis aos Iodio , como ao moradore , elllre O" termos da pu" ibilidad,'.
c justiça.
A' somb!'n deste <Yrande protector da cllri. tnl111ade, pelo muito qlle njndou o seu zelo, e o seu 101H1110 ao' IDis ionario ,como o Ille mo Padm
Vieira confes li na me ma carta, DaVen-a lamhem para ol'aril C5le uli ·ilo
snperior, e columna de Loda a mi :iu, a pôr ell1 execu~iÍo O que sempn,)
trouxe no pensilmcnlo, e impresso Oll 'ora~iio, il fundat;:io tllI l~lIrllpiÍ, o
eotradu do Rio das Amllzonas, promeLLendo-. e esta,', e 'emclllllnl(' '111prezas, fiudo na rrrnndes e peran~ils que l!te oLl'erecia 'utlJolieo zelo
do novo governador com as màos expeditlls,lcio prornpta como liu('.rac~,
para concorrer a tuuo o que fosse em maior uun-menlo da (;011\'01' cio rio
gentilismo, que era o qtle na ~lil<Y()slade ordenava, e pura O que elle de
boa \'ontade se oll'úecia. Heceu ra o goVel'lHH.lOl' Andre Vidal algllmas
ordens tle el-rel CJue pediào a stia ii sislencia no Pará, e c mo era prolnpló
no seu renl sorviço, parlio logo para Slil Capilania, e por 011 Crruillle U
Padre Vieira. de cuja autoridade e lelras flava lnml em Sua ~l;lrr()'lad', ()
importante n O"ocio de muitos npliveiros de lndios, que m;llldal'üo UI'l'l'iguar na junta das missões, em que o tlilo Pildre era o prill iraI \'Olilllll:.
Com venlo em popa, levando comsigo dous mi' ionarios, qll' dciulIl 110
Gurupá, fvi breve a vi<lgcm,c por conSCgUillto a c:begatla do Padre Yleira

°

-

4G8 .....

ao P<tri, que não foi lão occulla,e tào pouco ncompt1llhada, como. li. rei'·
radu; porque o olhnyiio ligara com outros olhos, pelas altenções. com
que o vicio lractado do 1I0VO govcmador, qll.e além de dar o seu a seu
dono,pel0 merecimento tio Jladre, olhava tambem para as com que o via
rCGommendnrlo pela ~lagesIClde.
Quizern l ' aure Antonio Vieira, ver-se ;lgora expedito papl partir
i\ sua desejada conquista 00 Rio das Amazonas; porém o exame dos ~ap
tiveiros.c varios oulros negocios do seniço de Oeos, e Sua Mogestade,
forão os qlle por enliio lhe lirlÍrfio da mflo o arado, com que prelendia
lavrar 11l1uel\e:; serlões,e semear o grào do Evangelho, entre 1)01 lfio d,ilatado gentilismo. Nüo qlliz porém panlel' o nCCllsiiio que o tempo lhe oITerecia
para l\ conquista da liberdade, que alclln~itrãa muitos llldios IlatUl'nes
dllqllcl\e ri<l, q1l6 os Porluguezes, selldn elles nmigos, e confederados
JlOSSOS tinhão apanhado, e mellido cm injusto cllplivei!'o. Por virtude do
exame, e maior Dllmero de volos erflo Ilgora reslilllidos á sua ingenun liberdade mais ue cem [ndios, que o Pndre superior com licençll,c lIutoridade do governador entreguu /lO Padre Alltonio Ribeiro, e seu companhei)'0 Gaspar Fr/lgoso, para <jlle os levasse cm SU<I companhia. e os expedissem lias meslllas alllêas, de qlle tinhiio o cuidlloo no Camutá, para as
sllas terrll5 com as nO\':ls e cerlas ordens reaes,que linhãovindo a seu favor,
lIcompallhnuas de um l50 grande governador e pai dos Indios, como elles
JIlCSIDOS ex! erimenlâr50,e o lempo lhes mostraria, quando se l'csohessem
a saltir dos seus mlllos.para se fuzerem cht'isl~os.
Que dos Padres dn Companhia jti silb~iio elles por Camn, Oqunnto r.ui,..
ollvâo,o zelilvão n commodidacle e isen~:iio dos [ndios, selldo enlre elle- o
mais assignalndo o grando \ ieir,1, cujo nome relumbava pelo illlerior do
l)erlflo, levado por aqllelles rios, pelos 11111 i 1.0. ,que O linhão experimelllauo
proteclor, e melhor llllllr na sua rninoridat!e,' por fluem esle tillha posto
I~rn perigo a vida, arriscado o crer! i lo, o oITerecido c'onslanle seu
poito IÍs balas da emula~:iio, e nos liros ua inveja. Aborrecendo aos cégos
i1paixolllldos; porque amava aos [núías, COmo imagens do Creador, não
se descuidando porém nunca,de os persuadir ao servi~o dos povos, sem])1'6 como lil'l'~S, 11111;; nunc,1 como eSt;ravos. Com t.llnlas,c tão opportunos
c'mbaiXllllores,expedio e solicilolJ. a prudente conducla do Pndre Antonio
Yicil'll, ao gralllle missillnario e língua o Padre Anlonio Ribeiro, o seu
complIllheiro com ordem expressa de recommendal' aos Indios [\:risass~m
ilOS parenles, que denlro daquelle mesmo nnno.esperassem o Padre Vieira,
que selll duviua. 011 elle, ou oulros na sua fulta os haviéio de ir buscllr its
SUélS lerras,para viverem alcl8ado$ soure as margens do mesmo rio qup
l\ltbitavéilJ, (iam serem rass:dlos ue um tflo "'rnnde rei, que mais tinha. dI'
pni. que,de soberano: ollcle livros de inquietações dos brancos, assaltos
dos seus inimigos, e violencias dOf; f;ertanejos, vivirião em paz, na companhia do~ seus l ' adr05. de quem I'eceberião eom a c1oulrina,e cuidarlp das
almas,o lracto e :dlivio tlus pCSSOIIS. E para que a expedição se n~o demorasse por f;dla de meios, ordenou mais no" missionarios,se fossem pro'ellllo de cUllllas, e ue tuJu a I'1lais, que lbes pal'ece~se nccess~rio,para
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mnalilo Importante enlrada, (lssim para o sBrvil;o de Ocos, corno ue Sua
l\Iagestatle, que nada mais desejava, qlw a nOlicia de ficar e[ectuada esta:
espiritual conqll ista. Bem nd \'crlidos uas sabias ind ustrias de seu sllperi.ol"
partiriio os Pudres, que havião ue ser os primeiros descobridores duquella
liio appetecida terra (lo promissão, pela qUJI se esperava, que corresse oiio
só o mel e leite da santa doutrina, senão aglll\ puríssima do santo haptismo.
em que pretendia o apostol:co desvelo dos filhos da Companhia de Jesus.
,'crdadciros observantes do ill lituto de seu fundador IgoBcio, lenar
a tantas almas. por quem tinhilo já corrido caudulusas correntes de infinito
sangue.
Com esl:l alegre tropa de cento l) tantos Indios, chegárilo @s missionarios
lia Cumulá, c ao mesmo tempo. que discurrendo pelas a\tIl\Hs delle,buscavão cllnoinhas e lndios,para o transporte dos elnbaixadores,os ião enviando pulos rios. conforme a r.llpacidade das elllbarca~.ões, e elles tão alegres
COIll a cnmmissiio de convidar os pllrentes, e darem ns suas embaixadas
pela boa instrucç;1O do Padre Ribeiro, para islo o mais insigne, que bre"emente se expe linio a maior parle, deixundo aos Padres esperan~as firmes. da grolllle oolheita do Ilnno presente, para a qual, enlrárão Logo fi
prepal'itr (JS celeiros, que enio 05 meios para cunseguir a jornada; c não
se engamíriio; purque esta prouilriosa inuustria do Paclrc Vieira,foi a pedr-a.
funr!tunental <lo cstilbelecimcnto das christandaup.s do Hio das Amazonas,
c II chave me tra, om que so altrio 11 porta áqllella grande conqui ta, do.
que farão primeiros descobriuol'cs no espiritual, os Parires da CompulJhia,
como mostraril á histori3 nas muitas e populosas alu ~as, que por todo
clle e pelos rios, que nelle desaguão, fUllllárão e eslllLelecêrão. concorrendo niio POUl;Q para o seu feliz principio us lndios libertos, que tinhão
idu atliante. publicanuo com pregoeirus as convcniencías da companhia
dos Padres, e as ordens do reí, t:io ravorilveis aos Indios, que tinhiio chegado, Il ompallh::ldas de um tão bom goverrwdor, e tantu seu amigo, como
prtldenle. ~)as porqno este famoso rio. ha de ser oglorioso thcatro, e campo
dll batalha dos missiollurios da Coml'anhill,não pare~A fóra de proposito o
tnlclarmos cum mais miudezae clareza,dos seu primeiros descobridores,
na slla sitllll~ào,e bra~os ue quEJ se compõe o corpo Jeste dilatadissimo.
gigante dos riQs.
DOS pl\DlEmOS DESCOnl\nIE~TOS no mo DAS A~I.\Z01'iAS, SEG{;~DO O QUE
I\EfEI\Di AS lU TOI\1.\
E 'l'IU 'IUS, E DOS ECS DESCOnnDIE~ToS PELOS
POI\TUGUEZE CO~FOlnlE A ~OTiCI.\S M.\IS SEGURA l'íOS RELA

no.

S 'ninclu-l1os elas mesmns pllla nas. do Chronista da Companhia o
Padre ·Mornes, dis elllOS que soLre o Rio das Amazonas não pretendemos fazer opiniào, porque nnda dizemos do nosso. Desejamo
copiar sem confusão e sem embara~o, com que achamo, as noticiAS
dtlste famoso rio, e mais braços, que com elle se abrllção: cada IIIl1
ir'a o melhor, que o mais verdadeiro, Ocos o sabe. Conta-se por primeiro
uC:j(;oLridor elo fanloso !tio Jus Amazonas Vicente .\.l1lJeSPinZOlf, que em-

- nobarCllllo no porto de Pallos na costa de And:dllzia em 13 .10 NOl"cmhro
ue 1Hl9,com seu sobrinho Áj'res Pinzon, ap0rlando primeiro 'III CalHj
'erde prosc"'uio sUiluerrota em 1:3 de Janeiro de 1500. Pa.soda a lillha
para o SlIl,uescovrio o Cavo de anto Ago tinho, e indo torrcndo a 'llsla
1 ara o Poente, atrllvessou ti "'rande LOta df'slc rio, üté r1ubrar () r:lho do
Norte, e sc"'uilldo a mesma costa qunrenla ICO'lIa entrl)lI ppl Itio O."i1pod~
nome que lhe puzer~o os lndios, e depois se mudou no de Sl'll desc:c/hridor. chamando-se o B.io ue Vicente Pinzon, c1unde Fn~. 011 par,) n. IlIdi:ls
ue Castelln, sem levar mais do Rio das Amazonas, qlle a visla (lc pa sa"em
quando lhe atravessou a "'rande boca. Ao mesmo tempo, porqlle LIO 1I1l,~
filO nuno, e C1uilsi no mesmo mez aportou ft:lizmenlc Pedro Alvares Cnhrill
no porto a que deu o nome deSeguro,na costa do lha iI, guiado da 1'1'0videncia Oivina,r.ntre us perigos de urna tormeotn, que qUillldn Ocos qlleF
os propl'lO nllufragiossão o melhor 0rle,para o maiores dcsc'obrin l'1I10 •
Pur esle,com que agora se illuslrou a filllla deste r, 'Ileral, ficou O 111',1. iI
perteneenclo ao dominio portuguez, e pela bulln chI snpr -mo pnslOF Alexandre VI dividio a America cm Portugqezn e Gil tclhilna, fe himdo- u
esta menor porção do sceptro portuguez com os dous maiore rins. do lue
temos noticia, o das AmaZOllllS da banda do Norte, principiando dI) Uil)
de Vicente Pinzon ou Oyapock, anue sn flnGou um lTlar o por pa -lo dn
Portugal, e o B.io dei Prnta da parte do Sul, de que ()rll n Illl'1I10r bali'/a
a nossa fortis. in'(l rra~é1. e colonia do Sacramento, demolida já pelos
lractados novos. Feita a uivisão pcla linha m nlnl do SUI\11110 pontifico. pelo descobrimento feito por Cilbral, no tempo ii mais mimoso
f.Hho da fortuna e o mais afortunado rei (le Portu"'al o sereni. sim')
~r. D. Manoel de esclarecid3 mamoria, (l subdividio .cu lilhl) o Sr. 1) .
•Jofio lU pai da Companhia e fnndador della neste reillo em Iuntro Ci'pitanias, que reparti o com varios dnnalllrios. A primeira, qne é O ohjctlO
oa historia /la insi"'ne historiador da Asia o famoso J050 ele Barro- COIl1 o
nome de Maranh50, que elle pretendeu clC'scobrir o pOnJar, pelus 1l11110S
de 1535, p01'6m a iufelicidade de um nanfragio na SUi) uarrn,l'ez de. i 'lir
nos povoadores da pretenç<io, como já di:senlOs. A Inc ma illf ·Iicidadc
experimentou Luiz de Mello da ilra,pelosanJ1o,; de 1:")~O, t lIelll-llle f·ito
o mesmo serenissimo rei dua~ão delta, suppo ta a desistellcia ue Jo50 ue
Barro, como jú dissemos.
Ao mesmo tempo que o inCortunio di\'ertia a estes meno vcnturosos
exploradores por mar, intentllya o seu descobrimcnto por terra, e 11L'la~
suas cabeceiras o marq UéZ D. Francisco l'izarro, uando esta 11Iprezu cio
animo destimido de seu irmão Gonçalo Pízarro, que sahio de QIJito. pnra
elll1,em Dezembro de 1539 ,com trezentos e quarenta soldüuos, q1l1ltrtl 111 iI
lndios, e cento e cincoenta cavallos, sufOciente numero para tilo grilnde
expedição. Desceu pela provincia de Quixo~, depois de vencer com ti r 'solvida intrepiclez de seu animo a serra nevaua, até topar om 11m rio, pnr
CUjélS margens continuuu a sua ckrrola por mais de ciu 'oenta logllilS tia
l1"rtC do Norte, onde notou e cstreitava muito o rio, entre dUilS penhils,
tiue lhe niio dav.l0 mais largura, que a de villte pés gcutllel.ricos. ;\(llli

r:n" ou o rio o cot11mnnlllnl com louo o exercito para li parI c do S111 t e
tOlllinunlll]o a Sua jOrllnrla no luugo ueJle,pura mais facililnr a sua marcha
lnandou fabricar canuas paru servirem de trilU porLe lias viveres, c soldados Jn 'ua obeJiencia. Chegou a UII1i1 ald la de lndio , que lhe derão 110li~in ('l:l'ln, de como oitenla leo-uus, pela e limaliva, wais abaixo Jaqllella
poYoa~~o, se enCOIILn.l\'a com UIII rio 111i1ior em aguas, e ml).is pnvouJo de
"enle, ouJe acbaria viveres oom a1Junuauc.ia, para a subsistencia dus suas
tropas.
Achava-se Gon~il]o riiürro, quüsi desgostoso pelas clirnculdades;
que clIdu dil\ se enconLrnY~o na empreza; uão sendo :l menor o acuar-se já
(I peqlluI10 eler 'ilo sem !Ju limeuLos, mas como o iuforme de les Indi05
lhe se')"llrou íl alJUnL]uncia no lugnr que apontaviio, despachou a toda a
prv.s,;a algllllli\S cllllOa j que mais úligeiJ"a se adiantassem ao maior corpu
dil com ili \'(1, c voltasse l:Um a possi vu1 brevidade a encontrar, e com os COIl1p'anllúiros, '0111 todo o comestirel, que acllllssem. Para cavo desta diligencia u;t;olueu n Francisco de Orelvanu,com cinweola soldados.Lumuem
eswlltiuo ,pill',1 sua cOl11panllia,com oruem para que t;hegando á primeira
povoaçüo qlle ell~onLrusse, o-u1lrnec~sse o posto com os soldados, que julYilsse preciso, e se Lizessc lia volta,uepois de abastecido com a brevidaue
possirl11.
Partiu 01'l:1h:1no,0 11izarro o fui seguindo com mais vagar parle por terra,
c parte pelo rio,porque 1150 havia ctlmmotlidnde para Lodos. QUiJnto mais
u uaho se ia lll'arLalldo do seu gcncral, Lanto mais longe se ia pondo- tia
. ua sujei':,'üo, e tle clllboc,lndo finalmenLe no Hio das Amazonas, rompeu
por ullilllO no maior excesso de inflJeliclade, negando li obedieociu a seu
t;ull1m,\II<,lilntc,e arrog'lIldo jú II si, corno propria, a gloria de tão insigne
desr:obrimellto, Fern;io banl;hes de Yttrgas,soldaJo de brio e reputação,
vendo os exuü 'sos dll Orellwna lhe eSLrunhou (\ procedilllenLo, de que lhe
llúopodia resulttlr mais, que a infamiu de traicillr, com c;ue poderia escurecer a memoria de seu nome, quundo pela fldelillnJe tla empreza se porfia
Úl lO I' não só famoso, mas re peiLado pelu posteridado; rio-orosa censura das
,1l;~Õ~S dos homens qll8 cingem espada, e lllazonúo de soldados. Com naua
SI) 1l10VeU o duro illlilllO do uílbo, correnuo já para o preuipido,com ameslllü correnLe do rio,que navegal'a. Mas para qne Sancbes lhe nào tornasse iI ir ii IlIão nlls SOl! de5ignios, se descartou dcllc em uma l1aq'uellas
I)('ilia~, e t;OlltiIlUOU sua viagolll tão deshulUllllO, Coomo aleivoso, cnl1ando
senlpre fi enl1Jurcll~iio, 001 que ia pelo meio d:l correntezü,pôra melhor
evilar llS ')"olpe uas IImiléls llecllUs, que o per:pguião das mürgens du rio
ii luaior parLe povoado de Gentio. Chegou a tanto o atrevimento llos !J'ltU·
rues, 11'10 até ll~ IIwlheres com arcos e l1ecllíls o insuitáriio L]C terrn, e o
]licéÍrüu com itS suus armns; donde nilsceu cbamar-lbc o Orelhalla, \1lIi\zlmas, pela semelhan~a uas i,moas, c resolvido "alor com que rIlosLrüVtlO
imitar das Asialicas o cosLnlllo,dllllJ,O pela lucsmn causa o mesmo Ilomll
ao rio ollde se Ille assolllúrüo tillllilS 1111Jüs <.le llelll)lla. Lo: o 'la éao 110SS0 pareCl:l1' , {doixando outras po'r rnilis violenLils) a raúlo de se ehilllli,lr este Hio
las A'n:rz. onas; l'orqllc aS TIlL\ias COlltro olle iHl1ll\l!\lS Cao riu, do lJlle ell,\s
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~~eb;iio o deu Froocisco llc Orclhllnn, aimla
'(}O autor, chamando-lhe B.io Orelhal\u.

fJue oulros lhc derâo o nome

Desassombrndo já da furia ue tiio graoll0 chuveiro de setas, melhorou
canôa, e foi seguinuo o rio alé ueseluhucar por olle nu mar do Norle,
donde "oltou a viAgem para MUI<garila, e desla ilha embarcou pura ii Ues~
panha. anue souheriio Dum pintar,e representar,as preciosidades deste rio,
qae por ulLimo pnssado Alguns anno , vcio II ulcançar eellula ue go"ernllllor
e descobridor delle, que niio logrou muil.O, por oca bar Com loua ti sua
eqllipagem no mesmo descobrimento, com t!e~igual infelicidllue a que lhe
linha merecida a sua abominavel alcivo ia. Gonçalo Pizurro llcscspcrntlo
com a espenJ, npressou a marcha, e loranuo na praia ao Ihlclissimo FI:rnão Sanches de Vargas que ti for~a ue hervas e frucla silveslres se linha
sustenlaJo; uelle soube a execra nua re olllç:iio de l~rancisco de OrelhAna,
com pasmo e assombro do compa;·heiros. e 110 commandautc, que lhe
flára a diligencia. Este faloL accidenle IlIe nào deixou animo para mai .
quo persuauir aos soldados e retirassem lodos P',\ril QuilO, vis-lo a rnallngrül\a conquista, que desvanecêra a inrir!elídade- alllbicio a ue om seu
subdilo. Como iiio muilliJ ueslrol;arlos, e I:n!tüo já deixado morlos (f mlllior
parte pelos malas, e margens do llia.iI fome, e inc!emenei(lst!a incer~eza ~
rigor ua marcha, aceilál'lIo o convlle.
Chegou finalmcnle o pouco venlmoso Pizul'ro,com (~i[Ü' Hespnllhóes, e
poutos lnrlios,ú cidnlle de Qllilo 110 me'!. ue .1111)110 ue 1 ~1~2, lllo pouc<>
~aLisfeilo de Orclhnna, como sel) ~Fmiill da perda ua }O'l'Ilat1il. Depois UO
Fraljcisco lle Orelhana, enlrou no MHIO ne 15GO no II1eSl110 designio PedrO'
de Oi'SÚll, acompanhauo do Fernando de Gusmão, e Lopo ue .~guirre~cotn
mlLÍlos oulros Hespanhóes e [ndios. niio lhe ,,"lendo u caracter ue ser (}
com mandante, para o ti rar dll5- màos lraidor:ts. uos companheiros, q,lIe' amotinados lhe tirárão il vida. O mesmo Aguirrc autor ua primeirél,o foi lamhom ua segunda, tiranuo-a. eO'Ill o mes.mo desempilcho (10 Gusmão': liv,Jje
dos quaes ft força ue conlinuadas Iymnuills conll'll os lristes eompanheiros,
eonlinuou a sua llerrolayil'lé suhir pda boca do, [tio d<ls \Inazonas,e da~
qlli se lransportou para a Ilha largari~a. on~le á;s Ir ;ios> violenlas- ue seuS'
1II0radores,fllle JllIrece t:i'ào erào liiÜ' so(friuos,com() os- da sua comiti,'n,acaLou li vida, de. gr.1~ad'o pl'em,io ue seus lymnnos procedimentos. AJ"'II,n
nutras intenlúrão o mesmo u.escobrimC'dto UO Rio MS _\rnazonas yq;lIe U'ei~
'lamas de rererir, por nãOpMetCr nimio cm copiar a.ulO'res,nem lo"'rarem
M~uclles (}I fim desejilun, que p,retc(1diã.o, por eslar tnlvez reservaua lIsla
glo.ria. aos Porlllgllczes, a 411 'fi a pr(}\~iuencia do Altis-sim()rnloslrOu seml-'
l;j,ve guanLt\r para os mniores e mnís. filmosos dcscobrilT\lCnll)So.
•tá l'eferLl~)I()6 a, eulrilda do, d.escB'brimel\t~o d/\ cidaJ(~ do, PanÍo r f ·ila
por FI'ancbs~~ CilIUiI!Í:tUl G1sIIJII0-Bra:nco. qlll\l~do' e'llVil\U!O pelo capüúo
Alexandre d'C Mourll r com ullzenl(1(s soluados oscolhiJos, alguns Indios
e lodo o mais lrerrl neccssario a uma lifo grande expediçiio, cmbarcados em um patnchu, um cllrayelliio. e lima IMH:ha do alIo; l:om urna liill
pequena armada dobron com a maior fclicidildc o Cabo da Tijióca, que é
o que rorre pOlICie ao do _Jorl e , da u(lIlila dc Oesle, C ümbos l'orJll,io a
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grnnde lJOra ueste rio cle setenta parn oitenta leglltls, tom,1I1a 0m (olh i}
sua extensão. I aveguodo pelo rio acima, encosttldo sempre (la ~il copllff',
deixando alguma ilhas ú mijo direitn pelC) espn~o de l11nis de vinIl' leglH s.
topou Gnall1lenle cum a pontn, o de hojo se nella ituada 1\ ciJuul.J Jo
Gri.io-Par5. e era clItilo pOI'oa~ào UlI 1l\dio:i Tupillilmh:ís, tl Cjlle uprào o
nome de Mayrü, que ainda hojo conoer\"[1 enlre o G ntio du terra. DPJlOis
de [ulluuda a sua eiuade de Delem do (;rJo-Parli, por hCglll' cíquellc porlo
em 25 de Dezembro,com a mutila uliunf:a da arn.as auxiliares dos Tndios
Tupinambá , semprc fieis aos lJortuO"uc'zes perdendo 11 uiLll5 por esLe servi~o us liberdade ue que mio gozanio mllitus anno , depoí' de oe!ebraJa
a paz e boa sociedade COI1l o primeiro c'lpitiio-múr Fr<lnci co Caldeira, intentou e te continuar o descobrimcnto uo rio, e {linda fllle vin a nova
cidade,ainda na manLilbas da sun infanr.ia, nãlJ deixou I!. adianLar o come~ado, lal1çando Ú força de arma, em que era ajlldndo ~Ios llaLurae ,
11 muilos piralas, que cOlIvidauos da ol11Il1orliuoue das ilha, f]ll eslal'iio
encosLauas á enseaua, que faz a boctl cio rio, e"luviío e pidLwtlos para ii selt
tempo colberem os frucLos da sua ferLilidade semlu todo t.lle limpo, e
.
navegavel por e paço de muitas 1 ""uas.
Nilo continuou o descobrimento, porqno o'tava 1'0 crI'Jda esla O"loria
pura o seu vcruadeiro descobriuor,o IiI! lis:iimo capitilo Pedro Teixeira,
pelo motivo secruinte. que foi a qu aurio a porLa 11 esta Sllll ilfortunnda
clOprezél. Tinha sabido de Quito,noanl1o de 163(;,0 CUpiliiO João ue Pnlücios,com muilos outros ul"ouLureic-os, qne qui7.Crão parlieiplll' da me ma
gluria, levando em sua companhia alO"lln religioso frilllcisl:i.\IlO mOI'ldo
como verdadeiros Glhos le seu santo e humilde piltl'iareha, uo al'uente
desejo de communicar ü [fio vtlstns na~ões as IU7.es do evangelho. Nüo ilrl!iil
menos o capitão no desejo de s r o pl'illleiro, qlie de cobrisse totalmente,
e com toda a indiYiduação a e Le celebrnuo rio e LilllLo mui' o pical'a
de ejo, quantos erilo, e muiLos,os que prelentlêrilo nLé enlão arrogi!r ii si II
mesma O"lorin; chegúl'iío á foz do !tio Napo, e incertos na rcsOILl~ii(l.qllc:
Lomariüo, quer llUO talvez o múo cs irilo desvi(lr aqn;')lIe bom e nnLo z ,ln
dos mis ionarias, foi tào grnndo O tCll1ur,que lhe rejJl'e:ell!nl1 n inrerteza
da viagem por Lrras iuimiaas poyoudus de harbüro~, (pe /Ilili;; linuã de
feras, qne de homens, qlle tudo a II mil c1escnhiriio ue ullilllll. e cil' 'muiOIrào ou empreza, e o capilüo que 'ra o qu o deloia comlllunir;ilr al)- companheiros, por mais qoe o fur~oll com li villentia d seu ünilllíl, I' com a
força dns pnlnl'rns na gloriu, c]uo pcrc\iiio, niio pôde [nzN com l'jue (~III~s I)
seguissem; porque oldados e religiosos S I'oltúr,iu para Quiln.
Vendo-se o de consolado COmHliJlluantc olJrigauu a p/wir ill'iil'''' m rom
os pouco, que o acompunhú.rcio, entraodo uuu r li~i()sos leiO"os, qllc pllr
mais uuil1losos, o quizerüo seguir; C]ui'l. il U sgraç", qu ('stn;; illfl"
lizmente experimenLtlssem o mosmo, c]ne os COl1lpunlll~iros recoinr,io. e
tinha sitio causa do seu nrrependimento danuo sobro elles por falIa d .
vigilancia os Tapuyas bravos tão d reponto, n tiío bom templ), fIlIO o primeiro, que cahio llIorto,foi o erlpitiio JOlio ele l'aiileil)s, e alglllls c1H SCIIS
oldudo ; c escnpandú os que puderão di! ubitu inl"ilS'-lo, il ll1i1i·:1' pilrLe
GO
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pl'l)ellrotl scguir 05 pnssos, (10 que Sr' tinhiio npllrllldo para Quilo,na foz
do TIio Nc1po; ao mesmo lempo. que sei 'oldadus com os dous leigo frall~
,·iSCilllOS, nilo lue dando mais lugar o susto, se cotregár50 em uma canua
qUB lOlllúrüo, (I pre ·ipilnda corrente du Hio c1n Amnzonas, que foi a quo
por ellliio (IS li \ r011 dl) [ol'i"o. e como .iii IIt~s lJilo ficava tempo para
o regresso, Ililvogitr~o rill iii aixo j IIlé que guill(los sempre da Divina Providellcia, YioriiLl fl surgir a sah'amento 11A ·idnde do 1'11rá, com univel' al
ndllliracào de seus morad'Hes pela noviJaue, e dos pobre navegautes pelo
perign.
Tinha riiller.itlo pnr e.te (empo, nlnHlo já o nnno de Hi37,0 govcrnlldor clIpilrlo-r.n:llleral do Estudo,Francisco Coelho de CarvülIlO, e arrogára.a
si o ~f)vernll Jileorne Raymlllll!o de 1\orooha, proyedor-mór da fazenda
real j qlle sabendo do- !losl eeles muudou lhe cOI1l\uzissem uo i'\1aranhõo,
onde 011050 ilchuvü, os religiusos e solundo Caslelbnnos: e com a infor11Iur;ÕCS I1lle dellc5 tomou, entrou na heroica resoluçào de mandar descobrir todo o Rio das Amilzona. ,at6 ti cidndo ele Quito. Elegeu pam tão grande
emprcza,tI qlJemjHU"BCe que tinlta o céo de. Lioado pam tão illll.lre gloria,
ilD cnpil~o Pedro Teixeira, rrHlndando-lho passar I i1t nle do 'ilpilão-mór
déllJdo-llJe para omciaes subalternos, com posto êl ·conlOlodados Ú mosma
l.Xp dição, u Pedro da Cosla 'favoll", Blmto HouriglJes de Oliveira, Benlo
lle i\lattos COLrim, e aPodro BaJão ele Ah)'eu; setenta soldado porlllOuezes
L\ novecentos Indios ue Hrco e remo. Com esta luzida tropn,em que brilba"üo tllnlos 1'eoro., parlio do Pará o valoro o Teixeira em 8 de Outubro
dl~ 1G3í, e rCll1anoo sempre COllt)'.\ a violoncia do Rio das Amazonas.
yencendo <lO mesmo lempu um mal' lle dirrlculdades, ernbo ·ou pela for.
uo Bio Napo, e ilJdo sulJindo grande parlo da sua corrente, cbegou
finillmellte a de embarcar em J.>8)'amino em 15 deAgosto de 1638,donde
cOlllinuu:ll.1o fi jornada por lerra, com a melhor pürle da sua comitiva,
IILI'Oll por ulLilllo yictorioso em Quito,em 20 11 Ontubl'o 00 me mo anno
lilo lIJimoso lla forll1n1l, como farto de trabalho .com que tinha concluído
li cmpre1.íJ,para 111u Lrar com mais timbre as suas armas, e er pelo mes11 o conItccit.lo no mllndo o seu nome.
Depois de illformar n real lllldiellCi[l de Quilo, sobre o ~eu descobrimenLo, deu il mesma parle ao Yi ·e-rei do Perú o conele ]e Cuincbon, por
surlllo oulüO lodos yassallos de um me mo Feli ppe,1V deste nom -,com o
ll1erecido al l \> \\iuo, de granuo; mandou o vice-Iei, que os llortuauezes
fus t'11I as i lidos COIl1 toda 11 or;1I1deZiJ, mllilo propria do brio, O primai
desta opulellta na~üo, com ordem que sendo benl providos de todas ClS
nlllni~ões de [;11 'na c boca, yoltos em pelo mesmo caminho, para por
elle se poderem trallsportar com IllUiol' oeournn~u os lhesonros do Perú,
e que com dles fossem lomhem UllilS pessoas das de maior cLlpilcioac1e de
tluilO, que arcai <tudieucio jlllgo·u por elJt~o serem os dous religiosos 011
Cumpanhia, os Padres Cbrislol'üu da Cunha, o André de ArLieda, não
ob:tallte estarem exerc nelo ;15 suns occupa~ões, O primeiro, reitor do
colleaio de l;:llenciil, o segundo, lente de theolorria. na univorsiuadc de
Quito. Cum estes daus jesuitas sahia o c(1pii~o·mór retiro Tcixeiw a buscar.
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1\ oquipagem, qlle lin!ln 11<'ixmlo obre O Rio :\ólpO, e Lleixílndo a rnlra(ln
de Payamino, pOI' onde lizcra a prirn«::ira marcha, \"01 lo II pe/iI de Are:hidflllil
cidade que niio t1i:larn Illuito do III~ar, ondc o esperar.io I, sell~, e .PllIlo
recebidus os que furão, dos que fj(;iiriio ('11m 11l0SLrll,; de gralldH c:olllplltnoJenlo, embarcados Lodos, corr(\rão pelo i\i1pO, dl'Sl'III!JCH'ilr;lo 110 Biu
tias Amazonas, c cl10gtIriio fillalmellte ao l'i1rii, em J 2 de DL'zc01llrl)
de 1639, ollde o ('[IpiluIJ-1l1Ur fui tambem l'l'ceiJic!o, 'OIllO (', p(~rlldu ('Olll
aquellas pulJlicíls ilc(;lal1la~(-lcs, deqllc se r:lziil (Tedor (I ~ell 111crl.'l'illH'1l1o;
llel'endo-se a maior parle la gloriól de le ('omlleto d('scoiJrillH'lllo ii .Iurume Hn)'munelo de Noron!Hl, que com esla Ião, ill!;ulilr í1('(;<lo do seu governo dCI'e ser l:llli aPlllalldicln, qllc censllrndo pelos exlral'agilllt(~- IIIt~io,
com qlle se introdllzio nellr, A('ertarla ell'i('iifl,l'Jl) que nrtl!Jo li,-priio l:il
grande o-Ioriw o governador pelo que di poz, e t~lúcr"ll, fi l'apitiÍo·mo,
Peuro Teixeira, pelo qll \' nc.:ell e exploroll, podelldn,sll Il'gitilllaJl1elll.~
'hamar l) vCrd,ld('iro descoll!'idor do ranlOSn,C dilalóldi -ilIlO Pir) da .\i1l:1·
zona ,pelo C'jll ai é hem, q li, se llal'egIJ IIgorü '001 IUüis l'il3Hr ,u 'puis de ter descoberto, a ua reliJ~iio g~ographi·o.
DE. CRJP~Ão GEOCI1APnIr..\ no F,UIO o mo 0.\5 .\Jf.\ZO:\"I.,
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A O'rélllrleza (lo le c lebrauo rio, lhe 1('111 mllltip/icóldn o. nnm('s pia
elos acoflL(wimellto" '11, lhe clwmal'ilO rio }larilflh;in. 011tro Amazona. Orelhall3, Gni -P'Il'iL e onlr05. () primeiro qlll~ l' ('lllru
tedo o mais aOlicro, em er tiO e, -lIrio emllilfiu;ar-mo-lllIs ('(lnl dedlle~:u,.:
\'io!enlas, é ao no o 1'(11', o fIlie IllU deriío o. ('i1slelhano, de um seu ('ilpitào do me mo appellicln d ~larill1hiil). O SP"'llIld , o d II Frflllci:co de 01'('lhana, qUllndo l1ill'l'galldo por II , foi ar 'olllr.ltido di! margells, por ()Ilrl(~
passava, ele um jwquel1 (',ql1ildrii::l de 1l1llllll'res, qlle ('0111 ar('OS e I1l'CllilS
lhe picárão a ll1i1r:lln. oludindo no l11eSlllo nOIlI(', I;om ql) ronio di:lill'
clns entre as do seu sexo (1, Ilelicoz:l ,\rllaZOllas d:1 :\ -iiI. E do SI'II 11ll'::IIW
appelliclo
Orelbana, lhe der:io o terceiro os '(lIdados da SIlt\ comilil'a. {)
quarto do Trão-Pará que c]I1Hr dizer, mar gralll!e, foi dadn pel(l, l nrluguezes; porque derronLe da icladt', unde ú lo,!.:ra e l' 1111111 , se fúrrnu a
larga llahia, que compõem o JllaLro Bios ~I(l.iú, GltallJ/l, Cilpilll (' A,'ar/I.
que a não ter 00 meio ilgrande 1I1w ela' On~a:, Las que Ilw Iil'üo defrllnte,
correndo para a bnrra, eria muito mAis dilatada a • Llll "rtll1c!OZ'1. l'lll'élll
é preciso advertir, para que os. curiosos ,cn,jo eqnil'oquelll, el1lUt) jói o fizerão alguns'" 'oo-rapbos, que qunndo.e !'ilila na IllIado ~larólllh.io, qlle é
O mesmo que a cidade de S. Llliz do ~jaranlIiio. por esLe nOllle l1 óio. ' 'no
tenda o uas Amazollíls. di, que trul,11110S, duzeulils legnas dislanll', IlIilS
sim, o que e fórma na Bühia, n que (;l1amiio de '1'apllyt(1pÓra, C'jlH~ HCil ,1('·
froute ela cidi.lde, e fórma a sua boca na ponla d rtaculull\l, aló il d l'erca
que lhe fica da outra handa I~om sei legua' de di -Lant:ia po!' desembocarem por cllas, oulros lUlIlro rios (Gomo DU Grüo-PlIrá) (lU e sãu, I'illUi ;
mllltip/i~itlade
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mais ociLlentnl, l\\iarim, lLapucurú, e Muni, o mais oriental; ealudindo li
graude lJut:ü das À.l1Iazonils, lhe quizcrão como a este, dar o nome llIaranhào; rnDS para de tudo se tirar esta commum equivocação, fique a cidade
do Griio-Pnril, com o seu Rio das Amazonas, e a ciuade ue S. Luiz com o
sell illltigu ~Iaranhào; e islu baste para uma questiio de nome, que só toc~\11l0S parn satisrazer a curiosidade dos leitores. que queremos tenbão por
certo ser o Rio das Amazonas o maior que conhece o mundo, e nos não
mostrou aiuda igual a Geograpl1io, por de enlbocarem nene muitos e
grllnrles rio, como são Xingú. Tilpnjós, Madeira, e l1io-Negro, que como
principaes o enriquec'm uo vasto cubedal de suas ilguas. E para em poucas
palavras o dofinir-mos pela meui lns d sua grandezn, uzemos das duas,
com que o define o Pndre Antonio \ ieirll, chamnndo lhe mar doce; por
ser maior uu comprimente, e largura ela sua boca, que o mar meditcrraneo.
\lo cumprimento, larguríl, e profundiclauc do Rio das Amazor.ns, fallilo
com variedüde os autores. Nós porêm sem disputar a Inateria, seguimos
11gora nestn parte a opinião do Jesuita Samuel Fritz, pela preciosa Tüziio de
lJVS guiarmos pClilS noticias, qne LJOS dei.-ou, e a que se podériio estender
SUilS ll1uis exactas iJveriguações, por niio encontrarmos até agora outra de
lIlaior c1arpzil, (sillvo sempre o melhorj'lizo cio snpienti simo academico
1\Iol1siour Carlos de Condnmine, pela melhoria dos instrumentos e Silbius
obserYações do seu élutor) contando- e mil o duzentas leguas, as que lhe
dá de eomprimellto, iocluilldo nellils as muitas, e grandes voltas que o
Jiq faz, e pouco l11ilis de oitenta, as qlle lhe chi de boca, contando da
ponla do calJ(\ do "orle, até á do Sul, dn parte da Tigióca. Dn Lagôa Lauriwdlil, qUi~ estú em unze gI'Úl)S de latitude austral, entre a cidade de Lima
da pi\rtc do Sul, e a de Guanico na banda elo Norte, nasceo este fal11o.;o
rio püra adminl(;;io do mundo_ A Sllil altura orelinaria desdo O primeiro
ei1llJarc,Ic!-oorll llunca é ml11105. que de sete e oito oraras, e em alrrumas
1,;:rles tfio prOrUI1UO, quo él sonda de N únsiúur Coudilminc de oiLentil IJracns,
I:iio Ibe l(\pOu com o fllll(lll. l'rillf'ipia a ser navegavel junto da cidade de
.faún k [3racLlmo,os, r.a, cinco gráos, vinte e inco minutos de latitude
auslral. E'-IIiHl.1 ildll1irilr, c louvar a Divina Providencia, que em torla ii prodigiosn dislilliGin. que vai deste lugar, 011 ernb(lrcndouro, até sahir ao mar,
JIÜO lia ('ac!,oeirn, sallo, ou impedimcntn ülgllm,qlle perturbe a sua pat.:ifica
Jl(1\'egi\~i:io, exeeptuanclo em l'ongo jl1l1to n cidade de Durgia,cm tresentos e
([uutro gritos de 1(llIgitude, e cinco e meio Lle latituue austral, unue pela
cslreiteza, e grnnde altura é precizo maior reOcxiio, e cuic1üdo nos nave·
gantes, por causa da precipilacla corrente ele suas aguas_ Este rongo,
(PI() qller dizer, p01-la tem do Inrgura ~óment yinte nU'a , e por uma t<ia
ilpCrlilUa Jorleira, saue este forio o Leiio. dando bramidos, que fónna na
sua sahida, conl o grande peso das nguas, mais para espantor, (lue para
olJ'\.'tlLkr ao - (1'10 l1ilvep-iío,
Desce cste rio pnrallclu r.om a li;;lw oquinocial de Oe te parn Le te, sem·
pre da parle dI! sul, c lllllil vcze mais c!ll'gado, outras mais ilra tauo della
'~lIlru dou, trcs, '111;1tro c ciuLO grúos, cOIll"onne a llwior, ou meDO r oJJli-
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fluillaJe dus seus "'iros, excepto na sua fonte, em distnncill de onze gráos,
(:omo acima dissemos. E' tal a força com que parece querer engolir o mesmo mar, qlle entra por ellu arrogante, pelo espn~o ue quarenta leguas, conYcrlendo-o de salgnuo cm doce, e dando com Uin extraordinaria methamorjlllOSe, lima eviuelltissima prova ua sua prodigiosll grnndezlI. A sua hora
stj laurillJada de 11ba maiore e menores, servindo-lhe a grande Ilba de
Jaaues do maior bocado, que tem atraves ado na gargantél, sem o poder
ngolir pela SUIl grandeza; por niio contar menos i1 dita Ilha, que cincocnta legoas de comprimento, e trinta e oito ue largura; grande bocado
sem dnrida; porém muit maior ninoa rara quem se aproveita da sua
grcmdc fertilidade pora gado vaccum, qu el'il a mnior proprieuade tio seu
antigo dOllalario, (viscondo de Mesquitella que ccdeo a corOIl) e ,1 mais
l'enuusa comendil, que tinha o reino, e domillios de Portugal, se o Barão
dnquellil Illw, se quizes~e aproveit'lr das quatorze aonu,lCS por cento, de
lodos os gados vaccunJ, e cavallal', flue nelle secri,\sscl1I assim cle eculares.
tomo de ccclcsia. ticos, pois que ó dos currilPS dos Paures da Companhia,
cm que so cooln\'üO por nnlJO seis para sei' mi] criilS de VilCCl1m, além de
lIIais de c.em de cavüllar ,se po lill eln poucos al1110S formür e receber muito
gro. I) C'nlJeclnl, por serem muilas,c grandiosas as fazenda (laqurlla Ilha
.cndo nutre todas sem comp:1rüt,;üo maior, ü dos 11 li"iosos de l\"ossa
,'unuora da Mel'c0s, por mais anliga, qLle ('orüo os primeiros. com queo
]ICUl IwmcaÜo Domin go., Baruoza Caldeirei puvoári'io de güdo., e bestas llio
dilat.luas c icrtilissim,\ canlpiuas.
EStilS mesmas 1I1ws niio dcixüo (le ser proOcllas Ú navega~.'io das canÔils, que (miro dia e a terra arme se pa'süo a outra banda, ainda Cjne
pilra pir,llils n::ill UCIXÜO de ser grnnue covil, mas para os sncuc\ir do ninho
Il.'io faltarúõ oldaelos,c ,nuas dequc eSlá presidiada; para d fcnder~Jacapú
110 caho (lo" orle,como chave da porta principal do ramos rio dLis AmazoIlil5. A parte unde o rio se estreita mais t1epois ele Pongo ú r:iI altura dos
l'i1uxis, m filie I!iio tem de largo mai:, flue uma ICO'lla. Ou (',urllpá parll 'ill1il, n ol'din:lrio <10 lros, e fJuatro leguas, e parle Iw"criÍ. ell) todu
011." que 1C'lIh'-io seis C sele II'~uas.
Tom ultiul,lIncllte a feli.:idade tle ser mui faeil a sua n;l\'('gn~ào, as im
nos que s9hcm, como nos fJlle dl'scem por olle; por que Jlara (l sahida
Illio tem (WiOSllS as vollas os n"\'cgantc:", pel05 "'cnlO', <pe S<lU os ,"entos
T. 'st05, sorem tertos C SO"I.II'05. () para a desci<L! lHl.la u corrent('zn scrn
-cr neces ,lri<\ maior "il):elll;ill llOS romos. 1 llIi1itlr t)ll1l1lodil1ndo de
to:n[1O, para 511bir é a ele Scpternbro até Oezenil)ro, m qnc por srl' ,"erão,
50 ellcontrlio meno raut\alosas slln corr()nlo. Até Iltjui il sua discri111;~.'iO em Cül1lrnlllll. deS~;)l11nS Ilgora ti parliculill', n~1tneral1do-Ille os muitus
lJril~os. para melhor inlelligencia das SlIClS for~a-.
Principiemo,'; pela ror~ii da. Amazonas, que banha a citlade do PllrÚ.
Um q II Li rto de 1<1S'llil Lllslil llle delln, ú mÃo esq \lorda, nlramos pelo primeiro, 'tue núllc desemboca cllamado o rio t;oumú, soberbo na s, ltitla
Ill'la (·UI'l"IlICJ. que logo faz em Morteili. meLlellllo tal medo Íls canüas com
seus 1"l~:lolloil\hos, ou c,ddcirücs, (lue é preciso pllssar de largo, por clle,
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f(lr;n polos Indo ,de qllc e rOIl!;io 1l111il')s,

e d 'ploru\"cis Ilélld'1'ilgios. Correndll do SIII paril o ~orlu, c suilindo·se \101'

0110 acima, so encontra com o rio Cnpim, cum cujo C:i.llJl~dul do jl"OUS pUf
er rrrillHlc, se f;IZ mai' insolenle o r.lIjl!TI~.
l~s!e só pelo espaco de qnarenta le lY l1n , que tillllo vai illó ii cn'n for!l)
se pódo navegar, pOl'l'JllC dulti para cilllU, em pou a di~l,llll;ill Clllrn ii olrc1'01:01' dirocultlades Li Da\cgal.:iio com <?aciloeiru , e Oll!ros impedinl '111115.
jlorém o rio Cnpim, como mais potlcro 0, entra mais t,ela 101'1',1 deIllr ll ,
fazcndo· o'navegavel o 111('11101' de cento e cinc:oolll<l 10"11<1' de di·tllIll'iil,
correndo com algllma inelinLlção pilru o i\ol'(les!.). firrllúriio i11gllll' prnticos, correr pnrullelu l1U SllilS n!Jeceirll' COlll a rio ~!ojú, qne amlJO' ('SIii muito pro:\.lm(\' ao ccl'3ure ri TOCillllill : 0<1110 . C l(-' 11 I 'xp'Jrinll'lllildo por nlglll1s lndio , que morn\'ão Ilelles, o pclo molivo da ÚII~il, ('OIIlO
do urdillilrio COSLUillão, atl'ilY'SSÚr~o u malo, I) {'onio cnhir lIaqw'lIn riu,
que não chegará lall';)z a \'inlc legun; l10r rlUO cm dOlls L1iiIS, sem graJlJe marcha e \'E'nce.
ror c'te rio Capim, c podia lamb ln fnz>r o pa 50, com !TI<'lior filf'ili·
lade para as mina Lias Go,'ÚZCf', por ser limpo dI) eLll;!lueiras, por illrul'moçiio de UI) !.ilülO. flue por el1c nil\'l'gOIl, e pela dc a\oYtJlls l~rtnIH'.ins,
que das :\Ias cnue eiras ao L1rrilinl dos (;oy<'Jzcs, lizcm pull r:io 'cr pM
t 'rra até vinte dias de yiilgcm. foi o rio G'lIill1l~ o mai 1'erlil,1) seu 11101'1\dores o~ mais opulelltos, depois que 'nll'ilr;1O a plantnr muito cal,\ c
CilCÚO II1nns , ii illsta!l(;ia do Cnpilê1ll-gellel'aI João dn ~laii\ da Güma que
foi o que promoveu n Sll(\ cultllra.
Largi.lndo a hoca do l:uamú, c Itindu suhindo pelo rio 'Parú. ])on;[lo d,lS
Amazonas, em dislallcia ele duns Ic"uas clesemllUea ii melo csr\lll'rdil o
Tio Acarü, descendo do SlIl11i1ra o Norle, qunsi pnrallclo om o riu C:ill'illl.
Tem quinllBlllus brilr,ns, pouco rn,lis ou menos lia sua milior largllril; po·
rém de boca puuco menu', e Ó nnl'ega\'el por milis di) incoenla II'gllil:', o
I' lú povoadu de I\lora lores por distancia de qUil'i Il'illlil. 1'UI1 algllll ('Il:.tl)11h05 de assucar as illl como lambem n hLl no fJual1lií .•\u;\i:w do"lt~ !tio
Ar;ará uma le~un, e ar.illlil ue! lurectic:ú Ollll'il,tillhiio os rcllgio:os da (:UIl1pnnltin um engenho C!'llssucilr, chamauo lüllr,ljlliJn de qUê rez dlllll)U ilO
Collegio do Pará, eSllalgrl'ja D. Calltill'illa da Co ln, SenllOl'alllll.ilo /111111111(:
e lJellJrnilora lla Companhia. L'assadil a boca 00 Rio .~carú, 11m liro de til,
IIIH1U, tillllão tambem os religiosus da Companhia outra filzcl1dil Ilillllada
Ja"uarúro situada soure o Mojú, e era srgnnda I'ilwndo, qne It~l'n u ( UI'panbia 110 Pará por ueisa aO mesmo Cullegio, c fgrC'ja, do Jo50 de Caslro
o SlIa rnulber.
lia boca deste Rio Acnl'iÍ, pilrll cima se comecn chnmar n lJnilin (lo Pilrü,
nio ~Iojú. E te rio de cr, como 05 na is, ,lo SIJi paro o norte. Tem lilrgUril ordinaria de meia le"llil, e e la con 01'\':1 por espaço li lrillla leguilS,
ainda acima do 19arélpé-merim. Elltellde-se SUl' l1il\'e rr nvel por e_1111~O uo
conto e trinla legl.las. Tornemos a I.loca do Hio Amuzo:)i:S, para rnZet'lllllS
éli"ul11 conceito e1n' [Ilta ,que 1110 f1cão na ho('n, c corrcm alé aondo (1'YI)ra
d.ll'g«mos ti Jgarapé·mcrim. EnLraudo llclo Hio dus .\.I1lL\Wllil- acilllLl, 0\1
J

parir do SIII c pela ponla da Tigiora, Cj!le nron[rrtllllo Orio, fica iÍ miio esqIIl'rU,], n I h fica á direita a Ilha dll. Juanc em di Lan ja de ai lo legui:ls.r. n
",li c lreilallll ,qui11llo lt1ilis e ohe pelo rio lICilllll,mell 'ndo- e oulro ilh:15
('IILrc a do .10HIII',. lerra firme. Chegandl) a 13ahia uo L'arú, que Lem uC'
laqwrilllil . II ii boca CJu,lsi dUi\' Ieguas, e tllrre elltro ti lerra fim] . e a Ilba
dil:' 011'..'iI3; por d..'lra- da qllnl da pilrle do l'iorLe, torre Lambem outra Bn1Jia,
dlamilda ll' .arnnpijú, parallclu it (10 Parú,o IIleno larO'll,que esla. por ler
sú lImn Irg"ua de largurn, e pilrillleln a nmbas c-la Babia , para a me'lUa
parle du ~orLc e'lil a "'rantlc llahin ue .lariljÓ,· que pa a de qoulro leguas
de \:lrgllra, e Lem ú miÍo t' quenla suhinuo pura cillla, lima "runue Ilha,
1j1lC' ii diritle ua ue Caruapijú, c ii uirella a llbil grande de Joannes. quo a
di\'ide da nlilure do Hio UilS AmilZOUilS ua parle do NorLe, esla bahia do
:\J,lriljc',
rompõcm das nO'uas uns Rios de Tocanlin , llócas, Aralicú, o
dos mais rio l pil' adas 10'arapé-mirim, a sim como as bahiüs do Pilrú,
(', ClIl'lIill'ijú. se I'ormiio súmellle dos Rios GOlll1Jit, Arélcú, Cnpim. e lojú.
de que helll o infere o O'ruur\e funllilmenlo, 0111 que se afinm, lue n dn
l)arú, uu lel'iJ muilo (louca, ou !lUa tem uma só goludos aguas do Rio das
\IlInzonas.
A larglll'a do rio i ou hollÍóJ Pilrú, e ~Iojú lem subindo, ú mào csquerda
<llcrra li 1'111 " e II direiLa nlgunlils Ilhas, que e Lão enlre o Mojú. e a bahia
do :illlriljl') e _\lal'<lpatit, ollde so pus il pelo e-lreiLo do fgarapa-mirim, qlle
l'.'lil clILn.: ii dila~ JIII<1 . O qlle qUCl'C111 llir pnru as, mazonas, pelo Hio
Mojú, p.llll'iio it Iniio dir ila polo 19i1ra\le-mirim, que é um rio eslreilo por
l'nlre lIilil , e lem de cOIl!J1rimellto doze leO'uas,ule ahir ú Bal1ia chamadn,
Marilpalit.
E,lil bidlia qll' Lcm <.lo inrgl) cinco, ou seis ieglla~, so formn da hoca do
rio 'l'oCilllliw, ou para UiZel'lllO rnelllur é esta hnbia o principiü <lil sua
1)(I(;n. que \'eill a c1nsaguilr elltrc ii 1111n do Mal'ajú, e Murli<rúra. O rio
'J'twanlill pr:diu pela SIJll grandezn, e fama uas riqlleza capilulo parli(;111;11'. CI)ITt' de Lo,-·tll'~lo pnra II ~oroe L ,
Esle rio de ce da' mina:. do' GO,"ilZCS. qllo lamhem a f;l1amiio dos T illllin as quae e descobririio pelos :lIlll0' de mil o sclaccllto c Irinta. Anle uesLe de-coIHimenlo, qllc Ozerüo O Paulistas se Linlllio feilo
\'llrias lr0l'il , o cxp,~di~'tjcs li Pilril, no mcsmo fim sempre infl'ur-lu0 <lii
por callsa da O'rando dirlir.lIldmle da un na\'eO'a~üo pola muiLas r:H:hocirils
IjIlO km ..\ e'l
rio fez ii primeira mis no o Paflre Anlonio Yioira !lO
i1II1Hl de mil o seis ('I)nto c cincocnta o Irc. Dcpoi' delle se fiz riio vari,1=> mis:itH~S, pelos l'cii"io 0:- da compallhia, c a- dUilS ultimas fui Ul1la do'
1"\111'05 ~\li.lllll(·1 da nlolla. .1 ronimo da l:nma, 110 anDO de mil sete c ntos n \'ilill' e duns, CouLra elll mil selei; 'ltloS o vinln o qllillro, cm qno roi
o "encravei Pilllrc ~li1rcn AnLouiu. rnullim, qlÜ~ funLlou tuna aldOa 11<1
t'ilr'ilUcira 'hamada 'l'ahoca.
Eslallllo por esle tempo fundando a dita i\1tlea, dcsccriío pejo rio Torill1lil15 al>aix ,c1ous PorlllO'uczes 'um um J)l'l'lo,l'lIgido da lrop:1 qll illlllal'a
IIIl (\('Sl'nilrinwIlIO das mill ü ' do Goyazc..
ii hoca deste rillsllhilltin il l1li-1O
JirL'il;l til'cr;llI os rcligio os da rOIl'lpall!li::l dila alMa '\lO ilio rliamado
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Cnmnlútapera, 110n(le tombem cstl1va 1 erlo si tlJ<l(] [I o ViII" do Cilmul;í, e
outra aOllde cl1arnio Juálw, til'criio o51'cligiosos dns .\JorrO lima ftlzcllda.
Esla aldea, eril da I'esidenc:ia do Padres da companhia com a inv (,1I'f.:àn le S. Pedro, c a do l\Hlíjojá t:nha a in,'oc:oçiiu ue S. JOão B,lpli la. De'
pois se l'lldu7.io lmI0 a uma alMa, qlH, pela L1eslrui,:ão ela lJe:i 'a , Ullllldou o Pillhe Manoel NUlles, para o silio do Pal'iljó, gove\'OllujJ pelos reIírriosos capucho da Provin ia da IJiedaue, por a largarem os Padres no
tempo da deviziio das aldêils. Oeixa11l10 ao rio T()I'ünlin , e alravessiluclo a
balJia ue l\Iarapalú, Vil mos ealrnr na boca uu [garapé, ou rio cli.:llnurlo Limoeiro, aonde se Cllslulua diwr, deixiio us almn pendllradu os l!llrluguezo',quanuo vúo para o sertão, para as lomar a receber gualldo vullào.
Este rio Limoeir , ll'rii de comprido dom legua', alú de cOlbocar nu ballia chamada de JI <io Furtlldo,a CJllal Lalliil se forma da boca do rio raticú, 13úcas, Jacllndi'l,e outros, qllC logo r feriremos. O rio Ar:Jticú,descc du
Sul püra ONorte, dizem ser navcgavel por e,;p:1(:o de llllllrt'llla leguas. As
suas cabeceiras, não silo mllilo tlisltllltC do rio Tocanlins. Enlranuo pelo dilo
Aralictt acima, á m<io direita em disl<lOcia de dUlIs legll;ls. eslú sitllarlii a
nldêa dos 13úcas dos religiosos dô companl.lia,a Cjulll anle eslal'il situada
no rio Búcas, e il mudoilno <lllno de mil etecenlos e trillta C Oilo o I'adro
Manocl Llos l~eis, para este rio, porque os [nrlios niio lendo lcrras nos BútllS, faziiio as suü5 roças neste rio ele Aralicú, e como IIÚO Plltli{IC) as i.lir
ílOS amcios divino, pela di Illncia, julgou (l Pnd,'u ('0:11' 'lIi nlo ullldnar a
nltlêil para o rio Arilticú. Oufronte ua boca de5le rio, eslú O silio de JO;-IO
l'urlado em nma IlllU UI, pequeno cir~uito
E indo seguindo o rum a Norocste, s()gllo~n-. e ii miio direil;) \'llri'ls
ilhas. e ii esquerua il terra firme; e coslenndo eslíl da hoca UI~ r\l'ati(,lI,
cm dislunr:ia de oito legulls, vamos elar na boca do !lia BÚt:as, que 'orre
da mesma sorte, que o de Ariticú, sú caIU n JiITtJl'ellça tle ser nlcnllr 110
seu curso, e os suas ca!Jcr.eirns se ajllllliio com pouca distancia dus de
Aratieú, e .Jac.undá. P;IS a:.lll a boca dos l3úcns á !lIão esquerda,cosleillldo
a türra firme, VllmO" lO[wr com a bo ';\ do Biu ,TiIC;lIn:lú, qllc '01'1' da Ines!lIa fúrma, que o~; Hios de Ar,llicú e l3úr:as, julgíl-;; pur nlUiur, C[IJU O'
<.lous, (] tel'ú pouco mnis de um quarlo do Jeglla <.lo largo, (\ o mesmo lOIll
de I;lrgura nu sua hoca oHio Arnlicú. Defronle da bocn do l\io .factllldú
fica uma grnnde Ilha di tanlo oitu I 'gnns da tliln blJcn, onde eslú ilulIda
ii nldêa tle Guaricurú Jos Padres da ClJmp;lllbia; e 'ullsln de ludio'
NheengaiIJa ,qlle nilllla se glori<i1J de serr:llI redu7.iLlos pelo Padre Anloniu
\'icir<l. P,Il'a u leilor fU7.er 111011.101' cllllceilo desle lailrrinlllll de illw ,devo
saber, que assim como ii lIliiu esqncnJ:! no C,I01ill!l~ ("Je leramos e.lil ii
lerra firme, assim lambem ú milo direita jl(J llluila e vilrias ilhas, maiores
c menores até cbegar ú ilila grunde do ~Iaréljú, SP.il1 entre e las illlns. c
(lquella buver muis ngllll, que varios iry<lral'és, ou riu ,pelos qunes se dividem estas ilhotas da ilha grande d JOttnnes.
Tambem llCjui advirlimos ao leilor, que pa sllndo pelo Rio Limoeiro,
fazendo-se uma linhü imuginnria nté oHio das rêas,qlle fica ii màu r1ir<.:itn,
pra pertencenlc ao b\irüo da Jlllll lirnl1df', e o que lica ú U c]uer lU locava

ll.o uonal1lrio do Cumutá Francisco (le AlIllIqllerqlle Cuelho ,le CnrrnJIJo,
cuja terras come~ào da boca do Riu Tocantins até o Hiu (las Arêas POL'
co ta com algumas ilh:ls, e quarenla leguas para o sertiio, porém uma
e outra Capitllnia se encorporáriio ii l'i1zellda real.
Indo seguindo o me 'lllO rulOo a 'uroeste, e costcamlo a terra firme á
miio esquerda em distancia de duas Jeguüs, vimo a uar lIél bOCil do Hio
Jaguart1ió, que tem o mesmo curso, e pouco ll11:Llor gralldpzlI,qlle o Hill
Jllcundá, De J.guarajó seguindo o mesmo 1'111\10 em distulJClil de sete leguas vamos dar na l)Uca tio celebre (tio PaciljiÍ. Estll rio perle a seu tempo
men<;:iío particular, pelo que nelle obrárào os prilneirus religiusos da Compnnhia, e pela O'loriosa morte, que lJelle teve o veuera\'el I'lltlre João ue
Souto-~laior, Por agora só diremos. que é em compara~iw maiur. que
{JS mais rios, que temos até agora referido de Araticú, e JaculldiÍ. Subilldose por estc rio,se divide cm 'lous braços; "UIO ii miio esquerda, que corre
com pouca distancia do Rio Tocunti ns, e o bra~u da parte direita se eOlllmunica com o HioXingú,ue sorte que deste rio se poderia ir ii boca uo Pucajás empre eOJ Cilnôa, e a caUS3 porque.e lIi10 commulliciiu por este
rio, é a gréJlIuc tljf(1culdade uas sllas cachoeiras, Adiunt~ da hora uo Hiu
PlIcajá,couslI ue duas leguas,está situada na tUTa firme a aldêa de Amcllrá
dos religio. os da COll1lJanhia, u mais poplllo ii das que alé :I"ora tell111~
contado, pelos muitos doscilllentos, que os missionarias lOnl r(~iIO, EIII
distancia de pouco mais tle um tiro do IIlUsquele desta alu ii está 1\
boca do nio AníJpú, que corre da mesma sorto, que os mili!> rios já mCIIcionados, com a difIerellça de ser mais pequeuu que u Ptlcajii, c terá u
mesmo curso e larO'ul'll, que o Ânllicú.
Dizem que as cabeceiras deste Hio Anapú se communiciio com () Hiu
Pacajó. Tambem se diz,quc nas matas deste riu, !la muila abulldan 'ia de
PÜ05 pintados excellentes, a que os naturaes düo o nome de ibul'ilpillilHa,
4uC é o púo mui precioso, que se tem de coberto cm tlldll ~I AnlCrica Portugueza, De AruCLIrá,se seguissemos a co la du tllrra finlle, poJcviall1os ir
subir á bo a do l1io das ArOas, élO largo do GuruplÍ; porélll silo lanlas /IS
ilhas.e penin, ulas, que nãu 11iI cOHlmullica~ào por entre cllas,e só alglllls
fugidos de ol'l.linario sabem eslas vcrUlbs por elltre alias; pulu que seguindo ocaminho communl para o Amazonas ue\clllos tunlur ulrllz de Arucará, a Guoricul'ú, e alti clIll'arrno pelo gl'llllde Igar~lpé chllllladll T;l"ipurú, Este Hio TlIgipurú corre por entre ilha, o tem de compridu nlais de
trinta leguas, até irmos finalmcntl~ sahir IIU Hio das Amazollil ; e uhillJO
neste famuso rio, ohjecto da no sa dis<;ripç,io, a poucos (l1ISSU5 11'llillllOS ii
mão esquerdi!,com a Loca do Hio das Ar~üs, que tem o l\1t>SlllU cursu d,)
Anll(lú, ma é COUSi! limitada. Correndo O Rio d~,s AlI1azollu acilllil,cln
distancia de doze leguns clle"amos á fortaleza do Gllfllpií, que estiÍ Sllu1\dü
sobre o mesmo llio uns Amazonlls Esla forlaleza e diz,fOra fundada pelus
llollandezils, e ainda a sua formatura o moslra, Junto ú rurlaleza [Iilra
1.1 bêlnda do Rio :incrú, que cahe 50Lre o Anwzutl1ls, e lã o CUtl\'Clltl) dlJS
l\ldres l'ieuosos, que el-rei o r. D. l\,dro mandou fundiU' I1U uuuo de
lU!)2, e pouco ullIis üJilll1te UI1Jél üIJea,(lllc é da sua doutrina.
lil

~O lll!:ar (11) te cOI1Ylmlo. hOIIl'P, antes UIll rOIW('nlo elos Padres Car"
mc:ililS ~id(.'i1dos. qllo o deix(lI'iio na occusi,Io ua vinda tios 1\ldl'l!5
\.'1l.Jl!OSlIS, e IlIJsle COnvenlo dos Cal'llllJlilng se prenJêr<'io os primeiros
l'oldrl~s da COIrlpilll!tia IIU nllllO do IU/l. pclil 1Ilol;iio pllpnlar 00 I:'nrü,
illjll'Lo 1l101ivll,qlle jlilra i '';1) lUlnáriio, lkfronLe desta forlall"?a, à parle
tlircila tio Iio das AlIlazoni1s, quu daqni ell1 diulIle '!tillllill' 1110' da
pilrLe do ~(II'IO, a:sim 1'0111\) Ú c~q!Jerdil dil do SliI, O lá [I bOf'a tio fiio
Tllill'ú,rorre du :\olle paril I) SliI,e llilO pilrece '1' Illllilo conlpridll no seu
('Ilrso, ilssilll COIIIO ú Iliio ,('I'iio os IIwis rio', qlle ellCOlllrarlliOS ao ode,
alé;lll Hil) :'k"rll, Na l'or.:i\ du, LI! I\io 'l.'llilCé,lJSI'\ Illlla uld(\;1 do (1lLIio- atlmi·
niSlr;lllil I'l:los I'Ldi"j()suS da provill 'ia dl! 'anlo .\I!lonio dns CII]>U !tos.
'l'ornililtlo d\) t;llrlJl'(1 pil!'iI rilllil,tla parlo di, ~lJl, Cln tlislilur.:ia ue cinco
lrglla-; VillllOS elllr,\r lia UOI';\ do grilnde lio \illgú que corre do SlIl para
O ~orlL, 'fOlll do bOl'a mais Iii: iL'Vlla O m ,iii. E' Ilav~",I\'ell'or l'SPil(~O de
11'(''; lIwze,;,o do qllid IJe!J(',iIO que llill'OCl',illllilo Gelltio. ubilldo por e te
rio elll di,till1l'ia de qllar '111'1 1('1)1Ii15 LUIII n!g\lll1as cilr;hof'irilS, li mil 5 1llais,
olllras mel!lIS di!'!k dt05;\S de lIa'silr, porélllloda,~ siio vadea\' i' em côllluas
de Irillla a f!llilrell!a palllllls de comprido, O l'adro Allullliio Boq\lo
HllllIll'rl'lflllldl, da ClllllllllIJ1lia, f!llC} foi missionnrio alNuns allnuS 110 dilo
rill, tJ slIbio ós prillleil'ilS c IlHli' diflirllllfJ a' 'ür!llluiras, 'om "iIlCO S('!l1[1IIlIS
du viil;,(em, qne pelas dinll'lIldatlcs dos saltos, POdl'rilO ser sÚlIlelllc cnlO
o c:illcoenla Il'gllas de (i~lal!('ia, 'om o lilll de tirnr ,t1I1l:lS dü'luelle
sprliill, referio, e dCIl ilifurlllar)o pilrte liradn tio qno vjo, e I,/lrlo
dils ill(urll1a,;õr.:s dos Indio,", Di/. pai- qllu () cllr
do rio illrlillil
Jllôlis par;1 Ll'sto III) :0:1 dl~:il;illlenlo. E/II dislalll'iil de 'l:m logllils lIililldo
pt'lu Rio Xingú. desnlllboca no"lo rio ;i miio direila ollLro riu do ioual
grandez I '11<llllndo Hio friri, qno Lraz O sell ClII'::,o du l'nclllc, polo t(11[ll
elllrOIl Odilo Padre no\'e t1iilsde viafYl?m, qllO p"riNjc\ ser qllilrenla Icgllos
por call <I das cll'ilOeiras, a pralir.:al' a~ n;u:üL's dos 111!1io Cariil:tl'i:;,e J".
cil'"j'Lls, qlle IlilililiilJ uns lI1i1rgl'u do diL;) rio, c por illfurlll:ll.'üc" ue los
llIdio,.,:o sabe, Ililver IIlUililS olltras l1'I!;ÜL'S do índios nn dil Hi XillgÚ;
a,'j!lli!,GIll tlisl,uJr.:ia de trinLiI legllll " está ii lllH:1iO dos [lldios '['llrulla ,
sitlladlls ('III qll,l!l'l! pefl'l(~IlUS i1ldeils, que L,} 11 I 11,15 illlils do IlII;, 11\1) rio.
!lesla IltH;lil) se ll,j,) dllvidil que s/ja feroz,e COl110 CilrllC 1l1l1llill1'l. Oislillg il'm-Sl: das Illais Ililr;Ül't', oxcepluillldo o J<1(;ipoyn~, qlle I 'Il'l os mes11I1). sigllaes rom IlIlla r.:illLa preta,fjllO fo1'1 u,io di) LliSla alé "1'0llt;1 tia barua,
do larg!ll'il tio Ire,,; dndll- ludo feiLo ferro e SilllgUl', o liulil preta (lil NU'lli\J;llH), e (IS luni., alJali"adus se di -till fY lll'll1 CIlIII dOlls ri C05 I'ClllS fnt'C'S
'(' queixos. menos lalr:ll~ que o iglHlI dil le LiI. Oe la 1l1l~iio dos J1ll'uuas
sllbilll:1) rio eUl disLilllcia de "CSSOlllil II gtlil•• rnrL'rir;io esles [ndios [10 Padro
qllo <o U.IVa CltI IIIIS (aitlpo' aiJorlOs, e qtlo illdL) (~llcs I' 'Ius ClllllPOS se via
ii III;IIl esquerda dI! rio IIllla gr;lIule serra, C slllJindo ao alio ddla, do mais
iIltu au 1()II fY e ~e via lImil I'lJvoaç,io do I.raul:O.; porqlle ollvil'iío som (,,~
SiIIO~, COIIIIl talllbelll vil'iio g,illo, rnvidlos e ovell1<15. O tempo moslrilril
'r: ri ,'urrl;llle O f')IIO t'sles Indio5 referem, qUI! p(,YOa~i;O o'la sl'jn, f(lle se
I'údc ui, correr ser a lglll1l nl'n.l;al pl'rtrnCt.lllt' ús ill:Il,IS l' gOl'erno tlus GL1j'a-
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E enfirma (}iil(} JiiCUrjO o clizcrcm oS mC~l11os Illcfins, fJ'lll~ os Tlldi(ls
dli na~'ào Carajauçú. qlte al"umil vezes S(~ lelll vi5\1l 11115 'j',l('alllins. lelll
"indo il uar ;,:ucl'l'as ao,; .lul'únas, o Sàll habitadol'!'s uaq.llclIl·':; l'illlljlO:.
üinda qlle sem lugar cello, !,Ol' S 'I'CIlI llllfius de 'onl, LI Bill .'illgÚ é
lodo pcllls margens ue pe l'c1ria,e semIJac!1I de illws e l;acIIOeil'f1'S pcl'IIl1,~in,
si~nal CJlle ii Irra' por onde cOl'rtl silo de IHI.;lilOlO allura. AI}II/H.làl' lJ'111S
t~l'l'as de CI'êlVo. e outras dl'o~a.;. ASila lill'glJl'il é ordrllõll'iamenll; di: clll:l'
lo lJas aló acilllll JIIS JUl'llllaS,e l'efCl'il'iill C los HII Pildn~, qlle Hilll!a ellln~
os ci1mpus de que fallillllos, conSL'rvava iI 111l:SlIla lal'g'lIrH, Si~llill de 'lnl}
lem muito comprimenlo enlro o Nn, cenle e o SI!!, aillllil qlle de Ill'Jinilrill
lnllilvogolvel. Entl'alldo por Osl Hio Xillgú Hcilllil, 10"'0 1111 hOI'i1 ii II Iii"
\~quel'da c tá a tduea de Al'lIpijú dos l'!'ligiosos dil piulbulL'. ~Iais
aJialllo dllu' 10:-'IIilS da 111 ma pllll ',eslii ii idd0a de CUli;)llil d .; l11e'l1lo~
I'udI' 's, e uepois de_Ia iii IQa duas le"Ua ,hil 1I111il po"ui\l;iiO de I'OI'IIIg-IW7."s
(~ornpo la deUlIlIS silio o priflleil'o cllilllllldo TidJapariÍ, e o .I'fTuJlrI",B"i1Visla,cdc illObos e'léS silio' e de ItlglIll' IllorarllJl'l's rI"(;lIrupú SO pl'elUlldtl
funllar Ullla villa,para o que Ilajo' lic n~il de Sua ~Llge;;llllle,
Torlos les IllOl'ildllreS por agu!'a eslüo 11.iI~il.llS, e l'llrmüo lima l'rrO'IICzia, que 0-111110 lJllrupá (;0111 seu \,ignri'l, qlle lillllhe:ll é '\.I "fira, II SP .i"l~a
sere:lI os l'l'lJ"'1I0t.e por a",lra alé scsselllil Il1l1ril:h:'e; (;11111 51'11 j"i7. II I', c'ri·
,,50, C esles moradores 1'0,1 'rilo ler COIIS:1 de lrevmllls para qual:'OI:L'lIll1S
e cl'a"o , que agora lH'rdel'iio pela nO"iI lei dil libU'dade~, SI';:willdo o
J~~O mo Rio Xin"ll it 11I:io L'squerda,dlla:; leguas di l,lllle da BOi:-','i~III, "~l;i
ii alJ 'a cio }!alurú lallllH'Jll do, rt'ligio:os piedo.os,
Toda' ('~l:is ilj(I,~a:
f"rilO prilllciro do. l'a Irl's di! CUlIljlaltilia, lIlIlilS de ,isilil", olllr,lS d fl'si·
uen(;ia. E a l',la de ~lilllIl'Ú, fllllrlOlI II Pildre Jo:ju ,\l;lria de (J()r~oJli.
))a aluej do ,lilllJrit,I'JlI di.;lillWiil de eilH':o Il'glla,-,da IllllSJllil paõ'll' (\'(I'Jllrda
tio rio I' lli a altl0i1 do 1I11t'l'ti~;i da Cl}llli'ilJlltiil d,: JI~~II', lJile 1i'111 ii gloria
de er flllldildil, ou de lograr as priillrililS 1111til'iilS dil reli"iüll e,ll!lolicii
por meio du \"I'lIl~rilvol l'illlr Llli7. Fig-lIl~ir;' jll'los i1ll1l0S de tü:\7.
Mais uL!iilnln tliI dila Iddea wl,i olilril C'IHI:Il".!iI Pll'il\"eri. J Iglill'i :lIIIlOc;
11I1les,uló II de 17;3U,eslõl\"iifl IIl1idil' I'ill I1111 ii eSlil$ dilas nld~as,illl:1U 1'111 cflle
'e virLio obricrados os l'aurns.il SI'p'll'id-a.; DIIl dllil, , pllr CilllSil d;ls E!1';llIdc,;
cJilI'nll\f~II' () IllOrle., Cl"U hill'ia I'lllre IIS dila, lIiHJ1CS dl' cl'le ;;r ['I\IIII':lIdlll il
uld<'u dê IlilC'l'IIC;tÍ, Del'rllllle dI' I'iril"eri,dn pilrlndir\'ilil do Hio .·III."Ú. 11'[> __
legllil Ilwi a<;:IlIU o:lú a ultluu de ArtIC'i1rií. l'ulldilda lilllllJ nl C ildlllilli~lril"il
]leio H.e!i"iosos dil COllljlillil,ia, Ullill1all1cllle foi ('51(~ riO,cIIIIIII SIIiI '(PiTas
ndj,lcenlC doado uo dOllillario GiI'pilr de! broel FI'I;iL;ls. ljlle dt~lll)i:; dl'sislill
ua dOilÇ50, o pus ou nO pillrinwnio !'C'ul. Se se cuidnS'o Olll POVU;II' O:;lc rio
com ald"(\ de LIllI ins,colIlLl c.om IJOVOnC'ôf'$ dn 1ll0rndOl'll', IIU "I' riil II II gl'illldl~
é1l1gmolllo cspirillwl, c lt:llll[Jc;rn(, pela'iJollllade do' are", e lCiTllS d~sl,~ I'ill,
]~olirallllo·se de lLi!cru~ú, pOI' !OIlS <;tllninl\os Sl~ 1)(Hle tlt:sc 'r pilril o '\11111zonas, um pelo mesmo rio niJ1lixo, 111111'0 por 11J1l rio C~hill\lndo A,r'l"iqlli,
que vem sa\Jir no Amazonns ddronlc da F()l'lilll~Zll do l'UI'l!, II tlllill O~lú solll'u
o Allluzon'ls da pilrle do NOrl', e jlllll della lIll1a jld~a dlls Helig-io·;os
uu proYilll:ia de sllnlo .\.llll.1uil), dlillllildalu!llbellJ a a!,.!ea do Par" ilj'l'el.i lu
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flue lom[lrtl de Ulu pequeno rio, que desembQca no Amazonas, junlo á fortaleza do mesr.no nome.
J~lItre o Pllrtl, e 'filará da parle elo Nurle, nos Oca o rio .Tari, que elesemboca no Amazonas defrunte da boca do Xingú. Este rio Jari, é maior que
o TUilrá, t:l se julga ser lIave'~avel por mais de oitonta Jegllils. e uesce do
N)[te para o :ul, e as suas cabeceira vão tocar com as ""r anues serras do
})ilrú. Na boca ueste rio á uma aldca chamada do Jarl da administração dus
l\eligiosus da provincia de anta Antonio. E' de advertir. que lodns e;;las
aldllils (como já dissemos) farão fUllclndas, e administradas pelos religiosos
da Compnllhiü de ,1eslls, os quaes as Illl'gilrão ás mais religiões por não lerem gentes para tudas,motil'o porqlle pedirflo a aI-rei O. Pedro lf,quizessc
repartir toc!ns <lquellas nlJêns, que correm á parte do Norte, com as mais
religiões; a qual repartiljiio se fez no nnno de 1G!l2, cumo cons ta da onlem
de Sua ~lllgestade, expedida no Regimento uas missões, m andado fazer
pelo dito Rei D. Peuro. pelos melhores ministros do governo e lelras.
Acima do 1'arl1, subindo o Rio das Amazonas da mesmA parte do Norle,
em distnncin de dez leglJi1s. está a aldêa ele rubúquára, da invocação de S.
Francisco Xal'ier. Estil alc1êa fUllUOU o Padre da Companhia José Barreiros,
/la tempo elo l'adre superior Joüo Filippe n~lendorerr, e o missional'lo que
re;;idio nolln tinha de I'isitnr a ald \a eI~ JaCJuaqllúra, e a aldêa do !>arú.
Segoe-se a aIclêll de Gurupatuba em dislancia de dez legoas de fIIhúquara,
pdu Hio das Âmazonas acima. aclministrnda lambem pelos religiosos àa
piedade. FUlldou c5ta aldea o Padre ~1ano~1 da Costa ua companhia de
.resos, em um lorrar alto. c eminento Sllbre o Hio das Amazonas. debaixo
da invocar.;1o de NossaSenho!'U da Concci(·üo. 'isitava o mis ionArio deGul'tlpatubaOdllas Illdêas no Rio 'fapajós,1l1~a da invocaç~(iocle Nossa Senhora
ti" Conceil:iio.e outra (Ie SlIlllo rrrnacio de Loyúla. Tinha mais de visita esle
missionaria defronte de GlIfupalúba da parle cio 5111 cio rio, uma aldéa clwma da Gl)n~i1ri, cnjo sitio se chAma ainda Gonçaritapêra. 'os matos entre
I'sla aluea ea de 'ruboqllára ha o páu pinlado chamado Iburapinimll. TamlJelll de de o Parú atlÍ estll alde<l,ha d'Uas serras muito altas em que se diz haver ouro e prilta.e tambem abondüo a salsa parrilha e cacho de maior grandeza a l'av:l.qlle o orelinilrio. g' esla aldên eelehre, pela pintura de urnas
eoias que llelrn SI) pintão com uma tinla l'Il1Imllda cumati, tão Ona, e de
l;ill 1I0ln gosto. que compete com o melhor charão da china. Oerrout desta
nlll \1 unuo estit a de Gon';ari, desemboca um rio clwmadlJ CorÔa, que desce
do ui para o arte. e se sílbe ser nllvegilvel por mais de oilenta leguas;
I:lljas ('abereiril;; lIiío siío muito uistantcs uo nio Xingú. Subindu o mesmo
lIio Alllílzonas i1r:itrlil. em c1istanciíl ]e 'llliltro leguas da parle do Norte,está
aaldcil elo SlIrubiú da mesma auministraçiío dos religiosos piedosos. E tres
Ilwi;; acillla ua mesma parle do Norle do Amazonas, tem estes rcligiosos
Otltrn alMa p(~qllena. dentro cm um Ingo. a que cllamlio a ald(lll do Coruá:
iltilUóI dosla illdeil qualro lcguó.ls da mesma parte do arte do A.l11a'lOnAS,
I'sliÍ óI fortaleza du' Pauxis, cjunto deslas duóls lllueas peqnenas, urna perlI:nCI'lltc a flll'l,l!CZil, (luull'íI da adrnillistl'ar,iío dos Hclirriosos da Piedade.
Uizelll, qlle :\lillJUel d;,) ~lolta fundador da i"orlalcla tios TUl'njós, fuuuúra

-

!~85

-

t:lmbem CSlíl [o'ortnlezíl (105 Pauxis. E' o melbor sitio que tem o Rio das
AmilZOlln~ para FortaleZil, porsernqui o riomais'npertarlo, que tem 870
Lrü\,:lS SÚ,tlú largo,lDedidas por Monsieur Carlos de la Cundamine, que o
yatleoll, O se elltellde será de fundo incomprehensivel, pois em taota estreiteza e comprchende um peso d'arruas,que pedião muitas leguas deextcoção.
Ainda aqlli, poslo que pouco e sente o fluxo da maré, que denota o serem
est s terras muito baixas; pois em distancia de duzentas e IJotas legui's do
mar, não excocie 11 !iuilllltura mais que, o que costuma sub~r o mar na sua
clI,chente. Esla Fortaleza se ae;ha em altura de um grão, e quarenta e cioco
JlllllUlos de latitude au trill.
Defronte da Fortaleza dos Pam:is, Ires Ic rr ulls :TIais ahaixo da parte do
Sul do Amazonas, está a unr.a do celebre Hio Tapajós, que cürre do Sul
p.1ra o Norte,em distancia de mais ue sos enta dias de viagem navegavel,
Na boca doste rio,e na pontll,que se fúrmll delle, e das Amazonas,entrando á 111<10 c quordn,estit 1\ Fortalew,ejunto dellaa dous tiros de mosquete,
11 alden dos Indins Tnplljú', que dcrfio sou me!!mo nome ao Rio, Aldell, e
Forl/deza. Esta fortaleza fUlldoll Manoel da Molta á sua cu -tn, e cl-rei lI.w
d~'u o titulo. de Governador della, pur tros vidas. em romtlnera~ào deste serYI~O, e é digno de compaix<io, que tendo o fundador neto, a quem por
Nluiuade se devia unI' o ('ommando perpetuo della,siio tfio desamparaU~)s. que um neto do fundador se achou (lepois Tenente uella, estando
nluda na terceira vida; o que se de\e atlribllir nào li injustiça da parte
d'el-rei, rnns a desalinho c desQmparo do dito homem, em' nào procurar o
C/.lIe lhe locavll. ulJilldo oHio 'fapajós ncima, á mão csquenla, em distanla de sete h:goas cslá II aldêa tle Borari, tamuem da administnlcão dus
Heligiosos da Compilnhia. Esta aldCa estava ainda com a dos Tapnjós, até o
anilo de 1738. em que o Pnrlre Manoel Ferreira a separou para Borari,
por cansa rle ser muito grande a alulla de Tapajús, e nfiu ter terras bastanles para n ultura de fanlos In<1io .
Defronte do Borari, á mào direita do rio, está a aldêa de Cumarú, ou
Arnpiun~,Jil aclminislra~iio da Companhia. que lambem eslá sobre o rio
que nesta partlD'em tem mais do quntro Icrruas de largurll. ubindo pelo
mesmo rio Tap"jós llcimn, da mesma pnrte direita em di.lancln de oito
lcgllas, vnmo topilr com II ald~n de Santo Jgnacio, ou uos Tupiu(lmbnraI1I1S; sitll1lda lambem sobro a milrgem rio rio. Esta alrl~a estava situada
alltigamente, 110 ilnno de 1GGD,sobre o Rio das Ámazonlls. em umn ponta
e Ingar alto; donde por caUSll dos muitos mosqultos,a mudúrão os Pndrespara um I<lrro dentrü, formlldo do B.io do' A.ndirazes, c de um braço do
Amazonas, qlle vai dar 110 sertão dos COI'iatos. Fundou esta tlldên o lladre
Antonio dn Fonseca, dob<lixoda illVOC(l~ào ele Sllnto Ignllcio. Formárfio
depois,oLl este, ou seus SIlCcessores uma igrejn, e casa religiosa,com seu
claustro tfio bollas, e Wo formosas, qne a sua l.Jondade fui o verdugo de
lI1uitos Jlldius, e religiosos, que nella Illorrêriío pela màlignidnde de seus
êlres; pM nilu se lllrererem noesllmparnr tfio bello erliflcio, até qlle o l)aore
Mallocl Lope ,~om autoridade elos superiores deixou tuoo pelu (\nnO de
17:.1'1, e muuuu a aldên em peso ll,ll'a oHio uos TlIpnjús, onue agora se

-

.i8G -

acha. SubinLl0 o mesmo 'f,IPiljúS à miio 11ireila,cslá-u t11Jca tle S. .to é, 011
l\lalilpú , Esla nldC'iI fUlluou o Padre José da Gllll1a, p,Jos illlnllS dI: J n2,
c cm de visita uo dilo Padre li.sionillio Gama, qlle o cril então da aldC,;t
dl's Arilpiulls. E' este rio na Slla boc:I,até a distjlllcin de qurellla lt·gua.s,
ollue principiiio as cachoeiras, ele bOlls ares,e t1irna hcnigllo. Su!Jindo
oS primeiras cadlOeira:; é menos halJitil\'cl pela praga dus mllsquito , ("hamados piUllS, que silo YClleOÚSOS, e ainda .IOS IlIcsmu. nalllrilCS illsnll'ri'veis; é veruadc porém, quc mais paru cima pnreco se acaba esl:l lerri\(~1
}Jl'agil .
Este Hio Tapiljús, e a SiliJ pri mei ra al,lêa, 1.1n'0 por prinlCiro ln i 'sionu rio,
que inl.roJuzio lIelln a fé, ao lladrc .João Felippl.l Hellcnl\lIrefT. 11 qllC\Il . e
deve ranuo parle das noticias de la histlJria, pela curillsu eX1Jc~üll du ell'
t!iilrios, e a quem o l'uure Anlonio Vieira, conllllcLtL'U esta elnpre'l.il 110
iluno de 1 UG1, por cOllcorrerem 110 ditü Padre,dotns e talclltos uigno para
ii red t.:e~ilo do l!ll] iIl) gCl1tilisnlo lue nllq ucl!e telllllO lia Viii, polil llolldadc,
o boa sillla~50 deste rio. E COlll erl'eito el-rei IJ. I'edro, orei '11011 qlle
Illl bo(;a uo uito rio se fllndas, p. 1I111l1 villa, e Ilella unI ccdl 'gio da COIII!,anhi ü de .Jesus, glJe fosse como sClllillurio, olll\e se Ililbililus_el11 o,; 0IWriJrios la ré, lJue se dOI ia cS[lallwl' e p!ulilar lia yaslo !tio U,IS AIlItlZUlltl ,
U mais rios sellS collatel"lcs.
bO('il deste 'l'Dp;ljÓ:. confllrme :l'()l;~I'ITII;;i(}
de ~Ir. COtllJall1illc,esLiI cm allura dc dous ~ráo;; e yillLc c cinco IlIillUlllS de
latilude auslral. CtIUlu-se,que 1105 ulILigo' lelllpos subira 11111 llil"io de alto
bordo, e que 'lIl'''iril na boca dcst ri.); tlillda lue os pralico- dellediz ln
'01' uifliciJi1l1a a IIU"C3<1r;c111 de niJus de alLo JJOrdl), 1150 por faIL;\ de fUllCl'I,
que 1I1é o Pongo, diz MI'. de COlldulllille, lião 1111 pnragenJ quo Iii-III leulia
uo monos oito briu;as de fllndo; 11111S :inl,por '<lu-a das ~l'allde::i COITL'IIIr.zas
tio rio, cOlltra 11 qllil(~S pllllCiI:> \'el.C::i n~sislt! il forr;a tios maiurc' Yeulo ,
pelo quc se faz prcciso iljlJ(lar 1\05 relllO . g' verdnde.qlle nàlJ é pcrl'l('lla
lJuudaue uesLe "l'ilnde l\io das Alllllzonas parn ii sua Ual('1;!ill;iill !,ill'a cima,
o Ler sempre "eu tos lIa lCIllp de verilo. que l'OI!lL\a Ulll _'.gll~lo, e ;Icabu
enl Janeiro. selllpre COlJstanLI,s, 'III 'lssuIll·ÜO da ~1Ii1 !>oc" pari! l:imu.
O !lio 'fapi!jós esLeve por dúscolJl'lr Ull lF\rtl~. dlls SUilS caIH:I'I:irils ;\16 l)
arlnO ue 17-'1-7, cm que desl:cu por elle 11111 Illilll:iru LI:!: Illillil de ~latll
(;1 5S0, c1ltllllaJo Joiío ue 'ou'a do Azevedo, o Cjuall"l:iu por este rio romprar fazendas no Pllrú, e COI!) ellas "ultoll pilril o ~1<llo·UrOgSLl, nrlll pelu
dlls 'l'iqliljÚS, 'OIIIU tleternlill<ll'a l1las pelo Hio \laueira, pllr novos motil'os, que Sc I!le olrcrccer.lo
ldJida dú AmiJzonas. Primeiro C111 .lo;iu
de Suusa, tl 'sueu 101' esLO rio Leonardu dI.' Oliveira, d.1 Ilha da ! ladeira
com cHltros mais, Ochegou á aldea d> S..1.151:', '/11 Ago lo de 17!1.'!.. Hefc·
rio osloJoüo ,le SOllsel,que subindo pulu 11io Tapiljós (que di1.1I:r11 as 511;15
CIl!>C 'uir;)s em DILllra de doze grill!s de laLiLnde i1l1slral) CIlI "ILllra de Cill(;O
grilus desemiJoca nolle ii 11150 c'l.qlll~nl(l Olll!'o dlillllilc\U ]'io í.'Il'.[.!I'O, CJIIO
desec rio rumo de Nllrdosle. lJ qllal Itio Nt':'r) uCill)a CIIl um;ls r'i1lllpilliIS,
C1\110 desl;15 hi! 'ill11ill!lo por terra alé i!S caheceiras uu Bit) CllyaiJiJ,dislallle
só LI' '::i dias. das ca!Jcreirus <.\0 11111 a 01111'0 rio.
JnJ~ suiJill'.lo OlIIe 'mo IUo Tilp.ljú5, SU UII(I\lllrilo mais (J.II,tlro rios [lo-
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I"jtl('1105 Ú miio esqllcrda llos qlllle5 s6 o quarlo tem o nome de Iliü dns
TI'I~5 Barras, qlle é de trar o dere ao nWSlllU descobridor SOIl511, O fjll11L
'1111'011 por eslu rio, c pOllW elltrado IIcllc, fIlalldoll CUI'UL' \lns slIas lTIurgens
c billeilr, CIII qlle diz adulII 0111'0 du Iloa conta. E com IJITtúto mandou 11
amo Ira a cl-L'ei O..fo;io V. !lI) me. mo nlll10 til} 17 ~7, e enio sos cota
e qilalm oila"n. d'l Olll'(l, [irildo no dilu Bio das Tres bnL'ras. '1l!Jindo da
hociI d 'sle,I'lIu5a de illle Icgllas dn di lailcia, se topa com outro rio á müo
('Sfjll 'rdu, t/wl1lado Arinós: 110 meio tll'slu rio, descul riniu os mineiros do
Millu-t:ro 50, uma:i lllillilS de ouro 110 allnO d(l 17.'I.(j, iI qne derüo O nome
de Arraial du ~anla [·i1hel. Milis il(;ima,elll dislallciil de vinle loguas, c 'lú
{)lllro rio ií l1liio c:iqllcrda, ('hill Hldo Sllru Oi1, qne todos do r.em ue Nurde.le, e dC:ilguiio !lO Hio 'i'apilj6s, ao CJual () dilo Joiio de 80U5íl, [ormn e
dá o ('111':0 de ui a Norle, e d1ilJna ilO Bio Tapilj6s, na Sllí1S C';llJcceiras,
l\io ,lllilla. Ila I'nilceeirll" desle !lio Tapilils 011 .Iuina, so "iii por terrn tle
dlilpilda i11rnl'('ssaIIlIG I'ilrio riachos cOldluenlcs ao Allldeira nlé ao .\lato
(~rtl:5o, CJII IIH) Oca qlla'i LI Oeste cm di -taneia tle cem legua ; o nn me. ma
di 'lall('in IH)IIC'J Il:li- OIlIllCUOS das calJccoirus do 1'apilj~s para Lesle, 'leüo
as Illinil. ,c pol"Oilc:iio uo CU)'i1IJiÍ.
I';' bem I'I'rdade,f\llC ,fO;ltl do SOII a niíll dcsccn poJns cabeccirils ue 1'np ail5 ou .lllillil, mi)5 si lU pelas d nio Arin05, dos quncs ao ~(ilto-trro.so
di!. qlle gil'lúl'iio vinle c CinCI) dias rle I'iagom por terril, e que rilzendo-se
,ljOJ'llildd e 'wtl'ira se g'il'lar;io quin7.0 dia., o para o Cu -abú m';1105. A
C()lllIlIlIllic;l~iio de Iii. IlIil1il5 1I1Cl lrarú pi1ra o 1'111111'0 menores dislancia ,
o l1lais filcilidade 110 camill!lo,;. Refere lllois o meSmO .Ioüo tle Sousa ser
:1 IliI"l'gill:iio do dilo rio difli ullosa por ler muil'] cachoeiras. Todo cslt1s
ri I' collilll'rilO" d .\lll:lzon;ls 1~m O dC'reilo de tas cnchocir.1 , si nall1e
q!le d ">('('111 tle ter~il: ;tila-, il sahcr.i15 da parte dI) Sul "oITem do- :11onles,
qlle di idenl ilS I'n!t'llle. filie ti SC'C'1ll para o Rio da PraIa; e da pilrte dn
NOI'Ii'. as SNr,IS do) \'orú,conlilllladns fllll l1lilior ulllII'n,o mui Yi-jyel alé os
TilpiljÚ:, qlio CtlltlilltlilO 111 ('II os levulllailu-,nlé sur"irem 110 famoso mOlllp' dvs r\llc!es, junto o Ollilo. b las monlauhi13 dil'ide!ll i1S "erlenlc- para
O Hin J\llIilZOl1il5, dil. l'el'lelllps, qlle cnn ln para o Norle, c formiío o Rio
dil ~jil3dal(~lla, o !.:u1(\brildl) Hill Orcnor.o, o Hio E~quibo, fjue desemboca
110 mar, II:iO Il1l1ilo di 'lillJlc (Ii} ~ IIrillhillll. COIOllill lfollilndlJz<l, com CIncrn
os (lldius do IIlnlo dI) nos o di (rido, n goei.ío dcpois Cllle lhe filltill'iio os
res"ales da hillllla do l';lrÚ. F(ll~J! lIegocio! E daqlli se pôde bem conhccer
a IlIlIdi\(10 do Hio uas AIII:lZilnaS, qlle Icm Ilm curso de mil e qu inh nlns
Il'gllils,selll emltio !!rnnde di l,lllC'in e 211Ctlnlrnr nmn Ó cn hnciril 011 nllo,
que diflknlll) ii "Uil nnl'egn(;ào, e .6 no l'ollgo. pelo ilperlo das. un n"uils
SI) 1~llte ahllllól difficllldildo cOm I'CI ceI' il "ua correnteza enlreSanl-lago,e
l.3orja, ClUll siio Ires Ir. 'IIns de dislnncia.
Ildlolllc dtl 11io dos Til!',ljc'IS ú I1lÜO direila da pnrte do orto (lo Ama·
zonas. ;tcillla da l'nrlóllelU do' Pallxi dilas le"un . cslú o Rio chamatlo dos
Tl'IlIlilll'la5. que desce do Nllrle pnra o Sul,qllo (erú I1U boca 11m qllilrlo dn
11'C: 11 ;\ de largo,e ú navegavel por milis de oitenla legun ,ainda ([lIe com difJinddilde 1l1~las SII\1S cal'hlleiras. Dizem nlglln~, III os 111lli S d,IS Cllbcceil';l:?
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<leste rio. tem communic3~iio um os JTollündezes de Surillham, por f:-e
lIcll3r entre (\1105 alguma ferramenta Jü!.Jricada em IIollunda. SuiJindo
do Rio Trombetas pelo Amaznnils á müo <.Iireilü, em distancia de quinze
lnguas, está o Rio chama<.lo JalTluudá, q ue desce da mesrnn fúrma, que
o das Tromuelas, e se entende er de igual, ou maior granueza. Na
boca deste rio, sobre um lago dellc, tel1l o religiosos tla Piedade uma
nldêa de lndios, chamada a aldêa de JaIDund6, n qual foi fUlluada;
corno as mais pelos religiosos dll Companhia, e eru visita <.lo missionario
de GurupatL\lJa. E' este rio celebre, pOl' se dizer que nello habitu\"üo as
Amllzonas, que na sua !.Joca accommelterâo ao celubrauo OrellJalla, pri moiro
descobridor do Rio das Amazonas. Tambem se diz qlle nas cabeceirils <.leste
rio ha um 1,lgo,donde se tirüo umas pOliras verdes com milito' e vürio5 feilius, ue que se infere com grande el'it!encia er algllm !Jnrro, que ul1ntro
na lIgua (como coral) se couserva molle, e cmqllallto assim está; se fOl'lllão
delle as figuras,que querem, mas depuis de tirado da agua, se fllz tiio duro
eomo um diamante, e não cede ao [erro e a~.o mais <.Iuro, e de lempera
mais forte. que possa hnyer.
Mostrandu-se ullla destas pedras a um lapidllrio cm Li.] oa, disse; que
pelo toque mostruvâo ser pedras finas. Dizem,qlle estas pedra' s~o as ver~
dadcliras pedras neofriticas, e t~m a rncslIJu virtude. E' 'crIo, 1110 MI'.
<le Coudamine fez um grande ilprelY> uellas, e púde ser que os lapidnrios
de Frun~a Ihc clescubrilo algulllas virtudes. Chüll ;lu-se e 'tns pedras pela
língna dos lndios Puúraquitan,e dizem 1I1guI1 (o que u~u lIcreJito) que II~
mulhercs Amazonas as d50 aos homens, que uma vez no anIlO v~o COlllIlUllíClIl' com clias. O ccrto é, qne ho estas pedras entre os ludios, c ainda
~e niio saue o lugar I)nde se achiio,e donde se tirüo. Do rioÁululldú sllbindo
o Amazona á miio direita em di 'Lancia de quinze Icguas,desemboca oHio
Guatumá, quc corre do orta para o Su I, 'ujel UUCil pas a ue mcin leguil
de Jargo, e lhe düo mnisde ccrn l~gLlas ue comprimento; 1I111da que cum o
mesmo uefeilo das cachoeiras,que prill 'i[li:ju a oito h.lr'uns da 'ua !Jocn.
Na deste riu tres leguas delltro estava luna nldê'l, quu SI) acabou de
destruir 110 /lnno de 1745. fugindo os [ndios para o mala, Ul'Sall1[lllrill1"
do ao seu mi 'sionario da regrü de Nu :la Senhora das ~Iereêc, a ql1em
t1erltw 'ia a udministr~lf'âu da dila aldên. Ttll11Uem se diz,quA" n,IS cabeceiras
deste rio tem os [ndi~s comnlllnicacüu ('om os lIoliolllleze',
ToLlos estes rios desde JêllTIUlldú 'uté UrulJú, lem ablllldancia de rnvo
du ~Iaranltüo, cumo lalllbem se achu lIelles o celebre púo lbllrapiJ'lima, (/lle quer dizer püo pintado com malha.. Acima de GUiltumá
tres leguils Iú oHio Al'Ilbá, que corre da mesma surte qlle u Gll<llllllIÓ,
mas muito menor que c5te. Deutro deste rio,lres Icguns distill1tc de SUIl
hoca,estú umi\ aldêa dos religiosos dns Mcrees, que é o resto das uld '11S
que os mesmos religiosos tinhão 110 l~llatllmú: Malari e UrulJú. Segue-se
da mesma parte do Norte um rio pequeno cltarnudo Saracil,do mesmo curso
d,e Norte para o Sul, cllja boca distu do AniLí'ltreslegllas. E' celebre este
1"10 pelas pruia ,Cjue junto a sua ll()("(\ l'úrmn Il (.liis Amazonas,no: Cjlla.es os
I.'urtllgllezes fazem t(;dus os tll1 UOS U11'1:1 pro'1 igi usa vi ril~;lo da~ larlllruga5.

Desl:l yira~iío jú rnlUmos lln Cílrla do Pallre Yieira. Acimll rlesla prílj;r~
quatro leO'u[ls c'lú o !tio 'l'IJhú,dll 1'O('5111a pllrt direita do !lio das Arnazonas, que <;orre de Norte para o Sul,da me-l1li1 sorte que os Bios Jill1wndú,
Anibil, c os mais qne d"ix;lrnos referirlo.. Tem este rio pouco mais de UIII
qUélI'lO de leona de larr-o, e terú ccrn ll'gllllS rle Cllrso, lIavrO'ilvol com a
me ma difOculdade das tilchoeir[ls. í1 bor:a dr tn rio teve ii companhia
lIfna famosa alclea, que11a rcparti~[jo tllCOll aos reliQioslls de Noss:1 ::;nnllol'lt
da. Merc~s, noje 11110 tem [Ild 'a nenhuma, porqlll! o resto, corno já dis·
semos,sc üellLl lla ald~a do Anibú do mesmos religiosos.
Defronte do I\io rllhü,lleixamos Ú mitO e (1lIilrda di) Amaznnns o celrbre Hio da Madeira, c abaixo deste o dos ~Iagllês. rlufrnnte do (~lIatnl1l;í.
dos quaes logo fitllnrelllo rara acabarmos COI1l o !tio )[atari dil parte ri ..
Norte, Oqual estú acima do 'rubú r'ousa de oito legllas. Neste rio l'latari
teve a Companhia lima ruo irll'ncia com uma populosa aldOa de [udios, a
qual fundou o celebre Padre Aloi. ia ['ateil, Ilatural de ClInstancia,e lhe
succedcll O l'adre .)0:10 lar'a Gor~()ni. PiI. son depois esta aldOu á adminislraç;io dos religiosos oIl1S i\lercc~, qlle pelo tempo Sl! il<;aboll no IInno
de 175!~. Jú parcLe telllpo de entr:lr II descrever II errande rio da parte du
SII1. Tornando abaixo da parte rio Sul do ,\I11'IZOnnS, lJ subindo dlls Tapajós, onde neftmos até a boca de 11m brll~() rio rio da -'llltll'ira chamado
.Paranamirim,. .10 scssenta leernils rle distancia. A hOI;il deste rio Paranamirim,terá do larO'ma dnzenta braças, e de romprimcnlo até a m:ii rI'l
rio ~ll\deirll,senio sessenta Il'rrllilS. Este rio Parailalllirim, -e fórma de Cjllatro rios pcqu nos, fine de emhl)c~o nclle todos da parte e Cjllerdil; o primeiro Se chlima \.ndirá, que rlisla da IJoca eis legllas; e"IJndu )'il"'lIê ,
que di la de Anuirá qllinz' legUi1s; terreiro Abacnxi , que di ·ta du Milgu s vinte lerrllas; qllarto Camllm;\, fJlIO di-la do Abill'axis oit<, leglla , e
rleste CllmumiÍ ti. miíi rio rio ria ~Iuueiril . eriio seis Icguils: e fir:a sendo a
Lerrn da parte direita deste rio l'aranillllirim uma ilha formada deste l'nril111111lirilll, A:nnzona e ~'adllira. Neslil ilha sobro ArnilwllólS, acima da
boca tio Paranamirirn cil1l;n lc"uas, se fundoll prilllPirn 11 IIld 'il dos Tllpinambaranas, qlle aillrlll hoje se cham:t Tllp 'ra, 'llle rl'lt'r diwl', Illgar 'Ille
foi dos Tupinambal'ill1as. O mi siona.lio dlJsla aldua flll1 1011 mais dllilS rle
"i ita; Ilma de Il1dios Andiraz('s,l) 011tra de [l1dios Arnpilllls. Depois se mlldou esla nldOn.para dentru <1e 1'lIrallamirim,lIil bo il,e sobre 11m la"o ri"
rio Alldirá, ol1.le l'sterc J 1nilo anilo· com bel las ril:i1S e ign'ja. c por
causa dostmiÍ <; are:., e mmlou Ililimllmentc para o. Tapiljlls. ('01111) em sell
IU"'ilr dissemos, ~{) Padre ~'anoel Lopr.s, lIalllnll da "illa de ,\lollni(); t)
só resta dizer, que esta aldea estando SlJ/Jre o \ma:t.nililS litdlll 11 illl'oc<lç~o de Santa ~'aria ~Iaior, epa. 'anilo para os Andiraws, tornou o de SanLo
Ignacio, qlle aindu conserva nos Tapiljó .
~lIbindo dil boca do Par11llalllirim,pelo rio das Amazolla acimn,em distancia de qllurentn leglws, "a;110S cntr:lr na grande boC'a do rio da ~Ia"cirél.
Tem est~ I'alnoso rio dUéls mil sei cellln. e dez I';lras purlllglH'7ólS dl' largo.
ou mil c trezelllns e cinco Ilr;l~as pela ill 'di~iill de )11'. de (.I\Hlillnille.
Desco de Santa Cruz d~ la ierril,.situac!a III deza 'el' "l'iíllS o lrinta lllí-
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nllLo (le lulillHle ou;;lral;o sell IIrso é elo III para o orLe,e a sua distan il1
as nlllilns vollas, se e 'liOla em mais ue quatrocenlas lerfuas, e ela
bllca do rio üté 511111u Cruz cle la Sicrru pelo bra~o que cllilmão Mamoré se
gasta c tnlrlillllll1elllC:' nté as cuciloeiros vinle uins do villgem.e c11JS cachoeiras ntá HS prillleiras nlclcns elos L'ildrcs CaslellJano quinze dia; destas olé
ii cidade de Silnla Cruz, vinle diil5 qne vem II razer cil)coenla e cinco <.lias
dl~ vitlg 111. Na boca dl'-le rio e te"! iJ(1je umo altl0a tIos religiosos <.la Compa1111ia illlnda ~obre o rin iÍ müo esquel't.!a subi lido dez legua. da dita boca.
l:sla <lldêa e leve prillll'iro na Loca elo rio ~latl1rú, que desemboca no da
l\lad 'ira; nlllis li cincoellla leguas, e a prillcipalllação de qUll se compu1111U cril de lndios Arllrizes, e se chamava por esla causa a uldOa dos Arurizes, a qilal 1'111111011, ' roi seu prin1l'iro misslOuario o Padre Juão Angelo
Bunnoni, lItllurul de Roma. Mudou-se depois esla nldêa para a boca do
rio Canllmá, CjIJe tlesembocü no Pmutlomirim,e se situou no tlito silio na
Sllll Loca, subindo ii mi"lo direila; depois se mudou desle sitio para o rio
Abacaxis, ollele eslava li olltro ald a de vi ita, e se unirão ambos, ~ se situarão lres Icgutl acima da boca rio dito rio,á miio direita. Ullimamenle
se mudou para o lugar, onde eSlá no presenle, no allno de 1745. Todos
eslas muc1anras se fizerão por causa dus ares, que em lodos estas paragens
são pouco südios,e causavüo nos rndio não pequena mortandade. Acima
desla oldêa,quinze leguas está oulra aldêa uns religiosos da Componbia.
chamada Trucano, ü sua invocarào é fi de Suuta Antonio, li sim como a
t.los Abacaxis, lem por invocarão a Sanla Vera Cruz, tel Jo antes a invoca~ão de . Franci co de Dorja, e pótle ser que esla fosse a invocação da
nldêa de visilo, e que sc perdesse na união de ambos. E9ta aldCa do Trocano runuou-I.l O Padre João deSampaio,l1o I.lnno tle 1725,junlo ás primeiras
cachoeiras no boca de um rio chalOado Jamary sobre o Madeiro, e por
is,o se ch:Jll1ou a aldCu dos cachociras, ou Jomary, d pois e mudou para
o Truclll1o,por causo dos brnvos lnclios Muros, que inreslárão hostilmenle
a dita nlMa, e para se livrarem de inquielações, por já lhes niio poderem
Jesisti r aos seus assai los e de ceu para o Trocauo, no anoo ele 1742. Seria
cOllvenienle á coroa de Portugal, que não só se 00 ervassem no dile lugar, mas ailltla se fundassem outras, (e com segurança) acima da cachoeiras para cOllservação tios dominios. N mo Cumpanbio deixou de allender
;\ esle bem ela corôa, reprc'enlnndo-o aos governadores, pora que dessem
provitlencia 'outra a invasão dos Juras, Gentio indomilo e croel,mas não
se lhe poz ulé ngora o rernedio,e apenas o Padre .Tosé da Gama lhe paz dous
pellreil'os pura espantar com os tiros us dilos Muras: de que o general
l/ranci"co .-avier fez grande mysterio, interpretalldo esta conducta a fim
muilo diverso do inlenlo do dilo missionnrio.
O rio da Mael ira lem varias rios menores collalerais, e cOJ1fiuentes a
ellc, como á mijo direitil subindo para o rio tIos Guoltazes, Capaná e oulros,
e i\ miio esquerdo o Arcpuaná, Mataurá e l\lormellos e oulros. Esle rio
Ma1leirn.lem Ires cacho~'iros principaes ue mo is difOculdade. Acima destos
I"urre o rio por enlre pedrüs, couso de vinte e cinco leguas, em queé mais
Ii\cil a nílvega~ão. l'os5adns esta vinte e cinco leguas, e navega rio limpo,
CUll1
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e em distancia ue quinze legun. se entra á mão direita em nm rio (le uoerr
larga,que dá o nome <la rio Marlt:ira, porque deste rio & fIlie desr:em os
grandes troncos, por causa do' quaes se lhe deu o nomo lI'(r ~Ia<leiri!; II da
boca desLe rio para cima,se não enconlJ'íl UIl1 só lronco. Este rio pela -lia
grandeza da boclI é verosimil, que tinha mais acimil o rio, u'ql1c os CM;.te·
lhanos chamão Bani, distante do que chamiio ~Jillnoré pAra iI pllrte de Oe ·te
cincoenLa ICO'l1as; ainrla qne MI'. COndilll1i~le jul ii, que este Billli, sPjll as
caocceiras do riu I'erús Bem póde ser, que tilllilJem por i1lglllil Lrtl~o e
possa communicar com o rio l'erús,i1s irn corno é cerlo, que pelo rio Gualtazes ba communicaç50 com o Amazonas, Perús e com o rio COi!ri, que
desemboca muilo mais llcillla do Perús,no rio das Amazolllls. SullilH]o li"
boca desle rio, que chnmaremos com pilrliculuridade rio dos TrllllCQS, para
o não confundirmos com o ladeira, ujo cm o principal daqui pilrll cillla
(suppomos ser o rio MilInoré) em di tancia de trinta leO'IJils S(~ ellconlra
á mão esquerulI outro rio grande, cllalllillfu [tenes; e pur eslo rio soiJelll e
descem os Porluguezes dll minas de Malo-Gros.o, Da bora d ·te rio ilLé o
Mato-Grosso, ou ao I orlo onde se desembar 'a para o Millo-Gro o, Sl:!l'iio
cento e cincoenla legllas de di lancia; porqno se gasLa commnmmente da
<.liLa boca até o sobredito porto,vinte dias de villgem,pllr(l eil1lil sempre em
rio limpo e pacit1co; e a. milrgens do dilo rio são todlls de I1li1ta:, e fazendose a conta Lolal da viagem da boca do rio da Matleira, alé 11 11illas do ,!alCJ.Grosso, são ordinariamenle dou. meze de viaO'em P,H1l r.ilnõl, ii sal! r, villLe
dias aLé ás cacboeinl . e vinte dia destIJ,alé II boca do [Ienes, e villLe d • la
até o MaLo-Grosso. Do porto de le rio Ilene á rovoil~'ão do ~'alo-Gro '>0
são oito legna ,ou um dia de jornarlil ordillaria por terri!; de orle qlie os
múradores de Mato-Gro o mand;io pescar ii e te rio parll sell onhnilrio
snstento. E las são as noli ias que derào algun mineiro qUI~ de ~laLo·
Grosso descêriio ao Pará, a I rOI' 1'- e du ne 'e sllrio,e varia razpntla ,que
]evavào. Tumando á 1>OC(l do ri IL neS,e subindo pola 1I1ãi dI) rio ~Iadeira
(qucdaqui em r1ianle clHlmarel1lo ~'Iamoré) 1l poucasjornadlls vamos Lopa.r
com varias aldêas dos Paures da Compllnl1ill,Casl IJJüllOS da provincia dó
Perú.
Os nomes elestas aLI a e o curso deste \lio Mamar', achará o cllrio o
leitor no mappa da provincitl do Pilra"'lwy impre.Ro /llII' ~llIlhell ('ul 1'0.
Esle mappü dá o curso deste rio direilo d Sul a l'iOrle ('om vllrios brll~o"
conlluentes a elle, em cujlls Ill[lr"'en e bra~o de ('rOI'e os itio da dilas
aldêas, seisá parte esquerda, e dez á direiLa cio uiLO rio. Oescreve Illlli nas
suas cabeceiras uns "Taod monles,e lias fraluéls delle , pari! ii parte de
Leste a cidade de Santa Crul de la Sierra, c para a pêlrte do ul.enl di"·
tllncia de oitenta leguas com declillllçiio para Oeste, as minas de Poluzi.
Todas estas al<.lêas situadas no Rio Mamoré, se cl.wm'-lo uldcas ua provillcia
<los Moxos.
Até aqui, ou alé a boca do !lio ua Madeira, esla rela~iio foi rladn por um
religioso missionario mui curio. o,que CIJI"OIl muiLos anno o Hio do Amazooai aLé o da l\Iadeira, o quallel'c él P" 'ieo(;ia de illrorm,lr po!' criplu ii'
circumstancias delte com as particulariL1a<.les que ueixamos rel'erillas,e pela
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(,:lp:lc'idadc tlotlitn llIissiollilrio,passo il amrnHlr,que tudo o que lomos reluLauo se fuz yordat1eiro, III ClI OS no que toril ás disluocias,que e lào escriplas
por mera pllillltasia, eestillla~fio, que todos sabem, Ó tle oruinario milito
fall i"el. Daq ui elll dianlo pelo que locu ao cu rso do Amnwnas,é I raslatlaLlo
l;orn rec(lpili!~;iO il "iilgem ue COJluallliuc feila no allno de 1743, quo
sc n50 pólle negar foi fei/a COlll rnuilil eXélc~üo, dilirrencia o cuidado tit..:ste
cnciIlTe rr arl0 francez, m muro ua academia i'ílrisietJsc,
EtJlranuo- c pela boca tio dilo rio acima elll dislancia de qllarenla
legll<ls, e lopa subilluu ii miio esqllerua cnnl unw alMa de luuius da itJvoCill:iio ue Sanlil Ho 'ii, que eSlá muilo tliminulu ue illdigeuas.u Ilpcnas lerá
t.rezen11ls alulUs,é au presenle da adniinislru~iiu dos Padros da CouljpaolJiu
du l'erú,
Faurica eslil missiio de Sallta noso pilnnos tlc al3odão, e tem seu engelIho de aSSucar. Antes eslüva siluada e la aldeil lia parle OcciuetJlal do
mesmo rio, e se Illudou parü a parle Oriclllal por /Jlilis Si.IIJUavel. SulJiouu
I) rio em t\islllllcia UI~ IrilJla legllas, se ülJCOUlril tia I"Hle Orienlal ou esquerda a missão Oll ültlêa de S, ~ligllt\l, que so diz lem para cima ue quaIro mil almas. E' goverlluda pelos lladres do Compallllill dü proviJlcia do
Verú, eJllrlo cril missiolHlrio tlellil, O bum (;<lSPiJl' do N.... já mllilo velho, o qual fallava oilo líllguas dirrerclIles de [lIrlio5 e liullu reduzido muitos á fé. FalJrÍf:ão (' 'tos lJ1dius paJlnos de algouão, t: ü sucar. Tem na
sua j"reja muilus inslrulllenlos, como orgào, arpo, elt .. qu ~ sauem Loc/ll'
os meSlllOS IlIdios, Subilltlo O Bio G'Japoré. em di 'Iallcia de seis leglJas se I'JlcOlllra (I m;io direila ii bo'a til! rio dH Jlügdaleni.l acima em
distancia tle cilJCo \e13llils t'11I os Pildrl~s dil COlllpillJllia do I:'crú. 1111111 altlOa
de quil.llClllas illmas.da illl'ol.:aç'-'o de iii I la luriü Magtlalella, que deu o
nome au rio, o qlléll tlesce ti" Sul pilra o orle, sendo o seu missiouarill
(I I'il\lre
Jo é Bilel'illllili. Ilaliallo, Da buta do rio MlJgtlalellll cont.inlJillldu a viagem tio riu t~uilroré acima,elll di'lallr:ia de ciocoellla leglJas
da meSlllil parle diwila ue "milJOI'11 IJIIJ rio clwmadu llüllri, que tlosce do
Slil pnra o ~urte; e uu uoc'a desle rio, slJbilldo Ome '1110 Guapor" COIJ511 tle
dllilS II'gllas se ellcolllru ii pi.lrle e quorda o riu cllüllliltlO ComlJiaré, Oll
CLlllIbriaré, que dp.sce do Norle píll'i1 u SIII. • ilS tallcc'eiras deslo rio pela
kJ'l'il ii delllro, para (j pilrle c1c Oesle, esl,í uma IJldoêl da illvocaçiio Ull
S. SiJlliio, n lerá dllzelllas UIIlIilS, .entlo O s;'u IlIi'sionario, O Padre
Frall(:i TO Xavier, dn C(lIl1pnnliiu de JCSll', ilaliülJu: lias lIIesmas callcceiras desle ri/) ,e d'~5 'olJrio omo, 1111 IJnno de i7Hl. Subilldo ()
lIJesmo rio Gllaporé, 011 Ilr~ncs, cOU li de cincuenla lerruas. se en 'oulra á
JllÜll direita ii boca do rio \' 'rdc. Jlome qlle Ille derüo us suas aguus; por
pill'til'Crell1 vl~relt's; (J deSte do Sul pll1'lJ Norle. E (Icimil tia Doca desle rin,
I'nl di:;lilllcill ele seis Irguas,di:selll!Jol.:i1 da pilrle osqucr.J1I 110 rio Guaporé,
lilll (:lIrl't~;.:u CHI ril) pequello. 'balllildo Galerio, cm que os l'ol'luguezes til)
Millll·(;rosslI lirúo ollro. A'illlil tia bncc'(j tlesle riu, slIuindo o rio Guaporé
dil 11)(~Sil:n pilrll: •'qllcrela, t'sl/! n rio c11t11lladll Sarará, que desce elo .'orle
1 ilrõl II SIlI, . ueso;JldJul'il II.' riu GUilporé:, Enlre esll's t1uus rios r,all~riu,e
Sa1'll10, c:>lá u a:'l'i.lial til.: S. Fr<.lul.:iscu Xuvier, (lUO é: cUl,ilal pu\'oil~iio UUS
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minas (10 ~ILltll-Gros. o, situada pel'l lerra uelltl'O, III di laneia de seis leguns
do rio Guaporé, para a parte uo r orle. Dista esta povoil~iiu do porto tio
riu Sararé, que lhe liea LI Le le,C011 ü da tl'llS le:,"uils de caminho por mato
c cilmpo. E por este rio Guapuré se pótlo COlllinuar ii viu~em e commereio, ou subindo (101' elle ao rumo de Leste, até perto do Cuyabá; ou
tlesr.eotlu por 1~lle uté O riu da ~Iaueira, e deste ao Pará.
Tem os I\loratlores do i\Jut\l-Grossll, commullicarãn '0111 os ue CIlYllbú
por terra, por uma "truoa que J1zcniu tlesde Ó ~lato·GrÚsso cOl:rendo a Leste, até o Coyabú, pela C]ual eslruua, se alrilvc'sa o rio Suraré,
e 11IIIito perto já lu CII)',t1l:1 se (ttravessa tillllbelll nas soas cabeceiras u riu
1Ilwporé, qllc lIellus declina tle Leste para o Nurl " e vfio topar quusi com
ns c,liJcccil't1 tlu rio Tllplljó ,11111 IJlUllUS distancia tio trillta 1(:O'lIas. Fica u
Cup!.Jú na IIIUSOla altura tle time <Tráos de latitude austral li Leste do ~)ato
(;rosso distante deste,colI a de .ell1nta le 'lIa', o a 'uu invocução,é a \'illa
du 130Jll Jesus do CUy:j\)ú, que e tá hastantemnnte po\'oada, n com ba talltl'S eL1iflcius, o )IIC uiio lum aillda por lI1uilo nova, ü povoa~iio du ~lato
l~ro.;'O, que talvez o (cuha maior ao dinnle.
t.ulltinuando em suhinllo pelo rio Guuporé, sallilldo da !.Joca do rio
Snrllré, '111 di~lanr.ia de dua ICgIlHS, se acha á parte dircitu uma ald0a
ue ludios tla invocH~iio de S. Raphael, a qllal altlúa Ui'lO está siJ1Jrü a mar·
'em do rio., luas sim peln terra tlenlro em tli ·tallcin oe tres leauas. DaC]uL
parn cima se. obe pelo rio Guaporó ainoa ao rUl110 tle Le te. cousu ue vinte
leguns, e passad~ls estas iII 'Iil!a (l rio para o orte, e já é lIleno na\'egavcL
flor se ilviziulwr as suas cnbec ira.. Ficào esta perto da povoaçào do Bom
JllSUS tlu CU'yabá, que 1I11~ I1cil a Le te. e II cabeceil'ils cio Rio Paragotl)",
(! CUj'ahá 1110 li('~u irO Sul cm tlistan ·i/I de dez ou doze Inguas, assiln corno
ns dI! rio TajJajú' lhe li iio au I orte em lI1eno di taneia, como tlis emos
ti trinta legua ; e tlilqui se pótle saber a ultura e rumo, em qlle IIle JlCI:Irüü as cabecuiras LIa riu Xinoú, e Toculllin', que descem das Ule 111/15 terras ti dcsenlbocllr 110 gnlnuu rio oas Amazonas. Tomanoo ti !Joca tlo rig
(;lliIporé, que desemboca DO rio da Madeira, ubiooo por este. a que os
Castelllilnos já nomei,io enl rio ~JaJl1oré, que de ce uo ui para o urte.
eutro u rio lIullporó ii Ll'Sle,e o rio qlle cbamamos dos Troncos ou Bani 11
Oeste se sobe nté á ci,Ja le de Sitlltll Cruz de la iena, qne lhe flea a Leste
e ao ,ui COIll tleclillil~lio para Oeste as miuas de Putol.i, ulllre quimo e d~
zoilO gráo ue lulitudeillJstral, e I rCZCll tos c quinze de 101l<Titude. Subindo
da !Jota do Gllilpuré pelo rio i\Jamur' qUillZU IciO'llllS n vai da~' em uma
granJe f1ldciJ ue helio. dos Padrc da CUIlIpaul1ia Castelhano', da iuvoea~;io tia ExallilC:üo da Cruz, c]llC se liz tt'IU mais tio cinco mil almas; tL'ndu
sit!:) li Seu missiollllrioo l\ldrc Leullardo tle .... ,criuulo naturaL do PerÚ.
Tcm esta aldOa cngcnllU ue as utar, oe que se sustenta, fl muitos ofílciaes de ferreiro, entillltUdores, cilrpenteiro~ e dos mai oro ius; é1' ilO
como 11Ieslres, que e:lsilliio ii ler e lJ:crevcr, call1ar o tocar in trumelltos
Jllllsicl)s. Mais ilcima de. ta aLdca da I::xalla'rüo eslá oulra subn, o riu ~)all1orú
da illl'ot:ar:üu tio S. Pedm, e é maior ))0 ll'ulllero tle a1mil , que:l da EXilltu~ãu pur ser i.\ ll111is unliga de !as missües; c se Lliz ter toais tle oitu mil
f
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almas. Tem o mesmo goremo e ofOcios. 'lue a da Ex.altílriío, c nella as istem commummente muitos Padres <Iii C mpanllin, qne crvem I ura njlluar aos missionarias das mais aldêas. esta aldÚa assiste o visilHdor da
Companhia, que é superior de touos os mis'ionarios, o ludos re orronl li
elle pela distancia, que tem de seu provincial la provincia do Pcrú, qllc
commummente assiste na cidade ue Lima. Além tleslas dlj(l aldêas !la
oulras muitas nas margens,e braços dc te rio ~hllnoré, que se uescrel'olll
no já dilo marpa de Malhous Scutero, da provillcin do l'araguay, ollde o
curioso leitor as póde Yor, e o curso desle rio Mamoré. como tambCI1l ilS
('ilbccciras tlorio Bani, qlle suppomos ser o que cmbuix.o clH1l11UIIlUS riu
tlos Troncos; ou rio da Madeira.
lIlISSÕES DA CmIP.\:-;lllA DE JESeS 1'\OS mos )lADEITI.\ E :'iEGI\O.

VoltaOI!o agora a scguir o r,nrso do Rio JI1S Amazonas. ela hoca do (la
lIJadeira,ueixanuo tia rarle do orte,ucfronte dcllc o rio rllbú, que de 'emuoca 110 elas Amazollas,acima se topa logo com o rio Mntari,~\ Oilu ICgllils
de dislancia da boca 'do rio nlatleira, qne de-embo '(I 110 uas Amazona',
I:omo deixamos dilo, Da boca dpsLe rio Iatari, subi!ldo trillla o seis
legnas, se enconLra a boc;) uo (amoso Hill e"rn, nome que Ihc
derüo os PorLugue7.CS, I elas suas a;rUilS 'rysLillina parecerem l1('gr,1s na
t;onjunriio qlle (azem c.om as dü rio Amnzonas, qlle süo mais brallc'ls e
desmaiauas, pelo irnp(~Ln "rallllc desLes dUll rios CiJlIS 1"1'50 am1.Jos por
muilas leguas (J dil'l'rsidaue ua' 'ores na' sua. corronLe . Es';'t II hOC'iI dest~
rio,na ob30rva~50 ue Cl)nuilIninr,em altura uo Lres "ráos e 1I0VC Inilllllo'
de latitude austral, e em lrezellto' o qllaLorze de !ongilu le; cun['orm ~ \I
Padre amuei Frilz, tle ce do Norte pill'G o ul,1Il6 o meio do rio; dp:l~
1ara c.illlél,de cc de LesLe para OcsLe. E' , te rio som dllvidil muior, qlle
ua parLe do Norte desemboca no \'LI tn corpo do rio das Amilzonas. S,dIlYC
por sem dnviua qLLC traz o seu IliI'cimenLo dns serras de \'()t)(l 'all 11115
llIesmas (ontes dOllue lIasce I) rio Caq nr.Lá ou Japuril, por Icvo rmo ' ii 'JJlill iiio
do sabia Condamine, gne diz se conlillllnica com c'l 5, e lia 'CC nil 111(' 1110
fonte. E' navegareI por mais de gUilLro mezes de vi;)"cm, elll raziil) d;ls
correnLes, c por clle e commulliclJ, ou bil conHnulli iI~ào alé () Urenoc.o, que desemhoca defronLe da ilha dn Trillr!a1lc, como lambclII [cm ii
mesma conllnunica~iio com o rio E. eqllibo,que é 110 mar do 'orLe, jOlllo
a Surinbnm feiLoria hollandeza, enLrillldo pur um bra~o Llclle, a qlle cilamão riu branco, anue estel'e o missirll13riu da lropa de resgates,o l';lIlro
Achilles Mariil, qlle di se ora a e Ll"Ilda . eSlIiua para lIrinham pelos
Tapu)'os, que commcrcião com elles na infeliz droga ue esr;ral'os.
AnLes de chegarmos ú boca do dilo rio,se ncnnlr;io dll;.Is "1',lndes ('orranLeZils juntas á Lerra da pal'Le do NorLe, cllilmilàas lima toqunLiúl'il, que
quer dizer pedra lavrad<l, e é admir(\\'cln rúrma de muitiJ lig-l11'as, qlll_
i.dli se ad mirão na3 pedra: c oulra se 'Iwma ii UUS lagcl1 , pulns llllli\as
que 11a junL0 ii boca do rio, (; que 11a lIestil pilrngl'll1, que suo il5 ql10 callsão a dila correnLeza t50 il1lpOLuosa. ElJlrill1llu a ])uca desLe rio, qllC lelJ~
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mil e oilocentas varas cílstelhanas de largo, em distancia de cinm
leguas c encontra iÍ. mão direila, ou á pnrle do norle, que é o mesmo, a
fo,iulez,a da illvoca~ão de Je us Maria José, siluada sobre as margens do
rio NeRro em sitio allo, c de boa clei~iio.
Foi fund,lda por oruem de el-rei l)' reuro n,pelos annos de 1690. Acima
dil ditil fortilleZil uuas le 17 uils ela mesma parte direila está a Tapéra, (que
quer dizer aldea qne foi) chamada dos Torom5 , em um bello sitio alto, e
praills aprazivei . e de bom gosto,sobre o mesmo rill egro. Este foi o
prillleiro silio, em que os religio os tia Companhia fundárão míssão neste
'rallde rio. qne tem a felicidade de serem seus primeiros missionarios os
}'a(/ res Frnncisco Yelloso, c Manoel Pires, no anno de 1657, u vinte e dous
de Junho; c ucpois destes no anno de 1658 lhe sllccedeu o Padre Francisco <lonçnlves,provincial qne foi da provincia do Brasil,com O Padre Pe~
tiro Pires ]lor companheiro. Celébre a sua felicidade este rio,por lograr
por seus primeiros conquislauores estes dous Padre Velloso e Gonçalves
os maiores da vice-provincia, depois dos Paures Antonio Vieira e Luiz li'igueira. Cuiclárão estes missionarios em pralicar os Indios, e reduzi-los a
"ida civil, e que vivessem junto das margens do rio, para melhor serem
Iljllllauos cios Padres. AssIm forão soccorridos, e instruidos esles Iadios,
pelos missiollLll'ios ua Companhia de visita, alé o anno de 1690. cm que
ui-rei O. Pedro mandou apertarlamente ao superior da Companhio, que 11
missüo do rio Ne 17 ro tí"e se missionario de residencia. l~oi com eITeito o
Padre Joiio ~hria Gorçoni nesle onl1o úm uma lropa, e deu as providencias
Ilccessarias para a resiuencia, e Ilssistencia do Padre, que se uemoron até
o anno de 16D~, sondo o primeiro mi sionario clella no rio earo o Padre
.roiio Ju lo de Luca, a sim chamado,por ser natural da republica de Luca.
E' íHlmiravel a fclrtilidaue da gente, que I rouuz esle rio, e terras viziahas
(\ Ile: poi- d -de o seu principio até hoje.continuárão os Portuguezus ii
lirar Indlo- deste erliio,e na melhor opinião pas üo de um grande numero
do ulmns,as que deste rio e suas vizinhanças têm tirado os Portuguezes do
Parú cm escravos, e os missionarias em descimentos, quanlo basta, com
que se tcm fOflleeido asaldêas.
Era esta aluêa uos Toromiis da iovocacão ele Nossa Senhora da Concei·
~áo do tempo em qlle foi administrada pélos reliaioso ua Companhia, que
pouco di'pois a largárüo aos religiosos de Nossa Senhom do Carmo,na repilrti~iio das almas. na quullhes loca por districlo proprio este grande rio:
e o primeiro missionario elo C,1rmo, que nelle entrou foi o Padre
Frei Jl)ÜO Evangelista, que administrou a dila aluGa debaixo da inYoca~ào
de seu ar:lllue patriarcha Sanlo Elias, para com este palrono avivar o zelo
do- mais missiunorios do Carmo, quo com tanlo zelo reJuziriio á fé
de Nosso Senhor Jesus Cllristo muitíssimas alma. Muitos nnnos
depois o Paure Frei José da Magdalena, religio o de merecimenlo, a muC:ou pora a boca do rio Jaú, onde aClualmente se acha.
Velas 1l1l1l0S de 17!~O pouco mais ou menos, tornoLl a funl\ar neste
silio ou tapera dos Toromüs, o ca pitiio da fortaleza João Pereira de
Ar,1\Jjn,uma alu0a para o seryi~o da forlaleza,que boje tambem nüo exi te.
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'[louco acima dcsla [/lpem, Uil parlo llircila, 011 do ul.em l1islnncia ue lres
lCNuas éslú a boen de um lo-arapé, por onde se commulliea o rio Negm
com rio UOS Sulimãc , e se fÚl"llIa U1l1a iluil perfeila de Ioda il lerra, que
fica lia enlrôr do rio Ne"ro Ú Illiio esqueruil, aI' o dilo 19arapé, 011 pequeIJo 15l'ilÇO do rio ~ojiJ1lües.
Sllbindu esle Igarapé rio ôl.:ima lres legl1ils,cb,~ga-se ao lugar chamado
das Igrejinhils, nome que 1110 deli uma admiravcl capelltl formada pela
nalurcza, das peurils do rio, quc se ilL1mira qllé.lOdo vilzio; purqile nas
suas enelJenles fica uelJilixo di! agua. Deste lugar sllbindo uez Il'guns,cslá
ua mesma parle e querda 011 lo Sul il alelt'a de 'anto Eliil do Juú,siluada
cm illlo na JJoca do mesmo rio, qlle desemboca lia rio N '''1'0. E' esla illdêa
tios Toromãs,quc O PUdl"ll Frei Jusé ua ~Iilgdalcn[l, mudoll para esle silio
})clos élnnOS de J732 j)or Célusa ua inquiela vizinhança dil I"orlalcza.
Acima desta alM'a dez leguas, e oa llleSI1111 parlu uu Sul cslil a aIL101l ele
Snnlil Hila da pedreira, e lanlo esla, como us deOll1is nlJêas desle Rio
Negro, siío da admini Iril~Üo do relio-ioso ue Nos n ' lIilllra do Carmo.
Acima ela étldtla do Sallla l1.ila. tluas leguas se enmlltra Ú miio direita, 01\
tia parte do Norle oHio Branco, nome qlle llie tlerüo us POl'lugllezes pela
rasãu das Suas aguas mui Je ll1i1iadas, que us dlrislillinas 00 Hio Negro.
Communica-se esle Ilio Branco, lias sllas ';Jbec:eira ,tlim u Hio Eseqllibo,
que desemboca no muI' do Norle, enlre os riu Surililwlll, e Orinoco, e ii
sua cornmtlnica~iiu é lil1, que se póde naveNar do !lio Negro i1lé o IIlilr du
·urle, sempre por agua. Por e le Rio Brallcu des co Lopo d'Áglllrre.colJlo
allrll1u em sua rclal'iiu OPadre Acullha. No anilO de 17/•.1, sailio 'icolún
Horsimll, Allemiio 'com muilu vilgnr pelo fl.io EsequiIJo OCilllil, e uo rius
em lugos veio por fim dar com a sua elllbarcar:ito 110 Hio Negro, ollde
enlrou por esle fl.io Braneo. E' esle Rio llrall o alJundaute de peixe, e
lartarugas; e sobre tuJo abnnda <le muitas nil~üe de llldios /linda ilO.iI~,
porque os Vorlugllezes L!lliliio feito pOllCilS C1llrildils lIelle, e bem era
que e acudi se conl a ré a lantus milllal'es de aluIU., como lemus de
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No allDO tle lH8 enlrou nelle com uma lropa o capiliio .To Ó MiNuel A J'cs,donde lirou muito lndio, mas com a illl"clil.:idade de c(llJlrailir lIelles
uma Liil epedemia Neral de bexigas morluc . que ue 'lrllill por ollue pilSSllll
louas US oluêas, rlll:as e cs J"iI\"(llul"iI ue lnJio dil Capililllia du l'ill"lí.
il\'uliôlldo·se {IS morlos 1'111 mais de vinte mil allllas Subindo da boca ue 'le
riu Oilo leo-uils, vamOs L1ür lia nld 'o de Salllo Alberto de Aricllri, siluaua dil
parle do ui em lugar baix(, c alii:'ado. De la aldtla al(~ a boca du Hiu ~lllri\'{I,
ilIJC descrr.boca. di! pnrle do Sul do Hio Negro síio villte I guns de viagwl ;
1.:01110 léll1llJem da bocn de 'le rio ii aldêil ue Salllo Angtllo, sillli!L1Il da Illesma
parle do SIII cm um sitio aumirilvel sobre o Hio Negro, alio, ctlo lJella visla,
por descohrir illll1lcnsidade uo illlas semcada' pelo mesmo rio. Assim e ta,
t.:omo a antecec1t.:IIIr. do fllIlo \.Iberlo, ',ia da admini lra~iio dos Padres dQ
Carmu. Da alil 'n de SilII10 AIINelo, até eh "tll' ii do Sllnlo Elizcu d' Maril'it
silO ('illcol 'gUl1s. Nc lu i\larivil IIIéllH1t II o l;cllentl Frill)ci'co Xavier de '11dOIlI~:l l'Ul"llltll' o :trrainl, para as deillarcill~ües du dUlls dOlllillillS, de' qlJe

'1

.... /,97 .......

tl\le foi plenipolellciario, e em quanlo lá esleve, que niio foi pouco lempo,
traulIlhou, e patleceu Illllilo, e se retirou para J'orlllgill elll 175n, selll rér
o principio da demarcação. não obslanle eslur ludo proll1plo da p,lIte de
Porlugal, com exc~ssjvos gaslos da relll fazenda cll;. Está a a Idêa da
mesma parle do Sull c Ú muilo poplllosa; e bem illslruida. L~oi sem primeiro missiulHlrio que li fundou o Padre Frei ~I(\lllias de S. Bllavcnlura
filie não só foz eslc ervi~,o a Deos, 1I10S fez oulros militas desciJl1eulos ue
IlJllió5, lIssim lIesle Hio Negrol como UI) Hio dos Solimões.
Da aldÓa de SanlO Elizcu, se só ue rio acilllB vinle e Citll'O legllas, nlé cheRar ii aluêa do IJrillCilJid CailuqueClu. du illl'ocaçiio ue Nossa SellllOra do
Carmo, siluauo cm lllgllr allo e il[H'asivel, e desl;l aldOn de Noss(\ ~elllloril
tio Carmo, alé a aldêa Bararuú. do prinr:ipal CauacillJari siio oulrns vinle e
ciue Jecruas. E' dedicaua esla alJÔa a S(tnla Bosa, eu JlissiClnario que Il
fundou foi o Padre Frei Anaslacio Cordeiro, qlle ouhe r'illdlar os c:oril~ües
do lndios Manallós para si, e allOas pari! Ocos, pelo Illuilo a 111111' que lhe
linllão os rndios. Acilllil da aluei! de ',lI1la Llosa l L:illcO leguas da mesfl1a
parl do Sul, eslú a aluêa ue S, Jusé uo Oari l e por olllro 110111e Na(L Oefrolllc
desla alLlêa da IJllrle tio Norte esta a oulra uoca tio Hio IJr:l.rICO, ou o UIILI'O
llio BranL:o. (}IIO !lO êelllro do serlüo se oll'llllunica CorllO prillleiro Hio
llranco, de que já Jallallllls, uuinJo por esle rio Brillleo ilCillHl I üeilll:O dills
de viagem Se enconlriio 1I1 rr umas cacllOeirüs, a 'silll cU/lia as lefl1 o pri,ueiro:
tlepois ue sei- dia de via"clll, ou ue sesellta leguas do distancia; purqu{;
taOlllemde lIoiLesc IIUV ga.
Da uoc:a dll Hio UnJIlCO ubintlo ú porle do Sul, uuas lerrnas de distancia,
eslú a aldêa de ossa 'eniJllra de Na:wrelh, do Avidá, a qUlll eslava allles
jUlllo ao arraial, e a mudol1 pilra esle silio o Padre oprezelllauo Frei
Alldré da Pieuatle. sendo visitadllr geral deslo5 Inissõe -, (leillHl dêsl,l
aluea lres leguas fica o arraial da parll~ do Sul l ollue se sillliio e illTillltllÚIl
llS muilas lropas de resg,ltes, que lell1 hido il4"elle rio. Oerronle uo arraial
ua parle do Norle l pouco mais acima, eSlá u aldúa de Salllo All!Ollill du Ca:ltellillltu 1 e é a ullima povoaçiio J le rio. Acima dil aluúa tio Ca 'lellillllO
dezoilO leguas da parle tlu Sul, desemboca IIU rio Ne"ro, II rio ehillDuuu
Mi~á, ou Marivú pelo qual se suue, e tia
lias c:abeceirils se pa.sn ao rio
.JaplJl'ií, em menus dislaII<;Íii de sele ]eguü- por lerra, e nas ellt;lll:nlus se
póde chegar de 11111 ii olllro rio cm emUarL:ill:ilo; os l'úrlll"IJCZC - eOSllJlllo'tú
arra lar a embarca~ào por lerra dOlls diils, para pil sarelll tle II II iiI a oulra
cuueeeira. Du bnc:a deste rio, ÚS L:adloeiras süo lrilll,l I "1I:lS de úi '1c1II1;ia;
e sempre é tle admirar, que em lallla di tallcia dl:sle rio, 'ej;'lo eslas ilS I'rimeil'ils cuciJoeinls, e a I'rincipaes nesle IlIgar '<'lo lre-. u se ~aslãl) elll passnl-as,senllo C1IIIUiI grilllde· uez diü3,segul,Jo a reln~ào tle algulls llJinei:us,
que leIO des -ido ao Purll,
Segue-se dcpoi o rio Caynri, mais cdelJre pelo lago (se é 'erlo. ,) qlle
dellc se diz)1 que pela COrl'lmleziI de que o dilu su funllil. ~usle ri., Ca}ilri
habit.a ii n,llj<ill dos BOllCilJés, dos quues se diz, que lias SlIilS lUIT,lS esliÍ O
celebrado Parilné, 011 lacro do ouru: 1;01110 lillllbem se diZ, (1'1e Jllllilos
desles l11dios, lrazem seus brincos, ou rulhl~las de ouro lJas llrell~ls, .'l.'ja I:)
j
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1'J11'0 Tll'!\ 'que o tempo não muito 10nO'o o mostrnrá,· pois se yiío altl-ill lo
<:a«I·/I Vt~z. 1llilis e51.i1S terras, c o núo estarem já ue cobertos, é por e lI;io
ndiillllilrelll as elltr'l(las. O que p/lreCl<l cerLo é que o decíllltado la!!lJ
Par mé, ou dOllrado, que delI tu 1estrondo I1i1S hi5torias, e a celehradil
cidade ~1allallú Ó lIe5ta~ vi illhilncas do rio 00'1'0, onde temos vilriosl<lf!os
c vilrin5 pllvoar:ües, de lla~iJo ~lanalló, ou Inclios ~Ian;tllós, e ultilllall1vnlu
id{-;ul1lüs folhetas de ouro, que ou lia nas cachotlirilS deste rio, ou os [lIo1i.,s
delle O adquirem por COlllllJel"l'io de outros Indio , qne o trazem di:. er1';IS do IIOVI) reino de Granncln, e QuillO, que será pnrn '11t: o seu la"o ['iIrimé. Subilluo por e ·I.e rio Cnyari acima, a Oeste. em di tan 'ia de vinte legllílS se tOlHia outras cachoeiras, e pilssadüs estas acimn doze leO'uils se
deselllbocu 110 rio Jupurá, em altura pouco mais ou menos de cinco (lTÚOS
de latitude Bnréill, e trezentos e nov nta grúos de longitude pouco mai~ (lll
lnellO:i. Oe. arte, qlle OCil sendo ilha I erfeita a terra, que medeia entn' II
rio Negro, c o rioJi1pu"ú. AJvirta-se porém, que antes das primeiras ctll'iloeiras do rio Negro, ql1e dl~ixarn(lS referidas, ha um brJ~o ó méio esqu rda
ou da parle do :)111, que sllhin~lo por elle ücima se vai communicar 1:0111
o rio Cayari, junto ás cachoeirtls deste rio, de sorte que quem navog/lI' dll
rio -egro, para o Japurá, eSClJZfl passar as Cll 'hoeiras do rio Negro, e pótlo
se{-!'Ilir e te braço, e surgir no rio Cilyari, jU/lto ús suas cabeceiras.
Oa boca deste rio Cayari subindo O rio Nearo, em distancia de t10ze 11'guas se ellcontr" á mflo direita da I arte do Norta a primeira boca do rio
l'aravéÍ: e subindo mais acima outra tantos leguo da mesma parte do 1101'10
estiÍ outra segullda boca deste me mo rio rnravú; :fórma alie n Oguril de
meia lua, e desta meia lua lJasce um hraço, que corre para o rio Orellor.:o.
e outro de agua no rio Negro. Por este hra~o do rio ParaviÍ se coml11uni 'U
o riu NeO'ro com o rio Orenoco pelo rio Cauní, que nelle Jesembocil, niJo
oh tante, o que diz o Padre Gumilla no seu livro do Orenoco illllstrildo;
pois além du que diz Contlamin , é certo. que um religioso mis ionario
da Cumpanhia. do Orenol;o, veio ao arraial em emborcação e ahi e te\'e
com o l1lis iOllario da tropa, o Paure Achilles Maria Avogadri, que foi o
l/uc isto contou, depois que veio da tropa de resgates, em ql1e padeceu
muito e por nJlJilo. anllQS; e tlell para a ilistoriu algul11as notieias
soure o qlle vamos uizendo; e nós alduns do Carmo, por onde passou o dito
missionaria Castelhano, depoz a dita communiéa~üo, e voltou para a sua
aluGa IIU mesma CUDU<l ell1 que viera.
A fórma ua comll1unica~il() julgamos qlle é por estar o rio Pill'a á em tal
l)osi~àO e altllra da terra, que desagua pill'ü ambas as partes, isto é, para
ii parte do nOrte do Orenoco, e para a part do ui do Amilzonas. Passada
ii segunda boca do rio Paravfl,declina o rio
agro totalmente para Oeste,
c ailHla a setenla laguas de distancia é navegave!, e tem sill0 navegado
pelos Portuguezes,do\lde se vem a inferir que trqz a sua origem das terras
de POP:lyüll. Tornando á bllca do rio egro para seguirmos O curso do rio
do Amazonas, entramos \la mais bella e rica provincia, que tem o rio;
chama-se clle daqui atéo rio I1pO, rio dos Solimões. nüo porque haja rio
algum proprio, cllama lo Solimões, mas porque os Portugllczes lhe derão·
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ln nome'nesta dilatndn província: os primeiros missioO'llri:ros cl\,'\Cnmpn.
llllia, que enlr;Í>rüo neste I'io H catechi ar ludios dllpois do Parire CUllllil.
flll'ilo os Padres João Maria Gorr.oni.e ~Ialloel Pire pt'los Hllnns de H,70
cnnl a oCGasi<io do lImll trora de resO'iAtes, de q\olO foi cldlo ~llll1ocl Codlto
tlllll'Hd<Dr da cidade do Marünlllio.a qbal cidade pe1'leneia it dila tropa. DizeIll0S SOl' /l mai bella.e rica provincin:por(jlle subre muito lIhnndallte de 'Úl~'ôe5 de ln lios,é fertilis ima de cacúo,salsn parri\llil, e dizclI1.qlH' lalllbeln
dI) haunilhas, a, qJlae 111'voro-s ue cacül) s;io tanlas, assim nas 1l1ól1'g,'ns do rio Solinlões, eOQ1O uns (\>05 rios collntel'nc5. CJue tlma grlllltle parll~
da:; canulIs do Purá a vüo colher ti este rio, e só i1lgllmas pOllcas o fawlll
1111 rio dll Mndeira. Com fnndamenlo tliz O Padro Chrislo\'üo ~Ia CJlIdla,
spr esla parllgern a melhor, (jlle encontroll ell1 lodo o rio dils Alllll~ol\as.
Todas [IS missões, desde o rio egro aLá élO Napo, sào dos religiusos
do Carmo, que 'aIO o zelo do seu espirito, re luziriio mllilas n;,<;ÕI' a fé du Chrislo,n stc rio olimües, ti qllaes elles fundàr50 ao prin
cil'io da parLo do norto 011 subilldo ú mlio direilil, quo pela dil'is;ill dils
lildúa" 11t(,) loca, e aos P,1(lrcs da Companhia Loca a parte do Sul do diLIl
1'111.
Tcm porém o dilas mi sionnrios a milior pilrLe dilS sua" aldetl.;·
da nos.a pnrle do ,'ui, pela boa amizaue, CJlle hilvin CIIll'IJ a Companhia o O Cal'lllelitils, e lerem vllrüo ba talltes pi1ra poroar ;l(i1lclll~
ri(!, e entrar p lo seus C()II~lterae da parle do SII\. SlIbiltdn dn
llOru do ri,) 'agro nlé o IUO'ilr chamado GlIjurillul a iio C]nareulll \pgllas
de c1isttll1 ia. Fica e te silio da purle do Norte em \il<Tar baixo e al::lgadu,
snj 'ilo á praga de Cnrnpallás, e mo qUilOS enfadonJllls. mas muilo allllt!IallLe de ('ncoues, e fio os primoiros, que se cllculllrüo 110 rio :ulillIÔOS
d IlOtavel exleo ão.
I~ les fonio a cnLlsa, porque os reliO'insos fUl1r]úrilo ne\le ::t prL.ueira
mi. süo, porém o son máo sitio, o conbecimenlo do pili1. os fez mlldar paril
Il rio Conri, onde e acbn com a inl'ocaçüo de 'anta Alllla, (L"e LamJH'm leve de Gujuratll!>a. Sahindo da ln pera de GlIjllratulM rio ill:iulil dtll.
legllas e lopa á mão c ql.1en.la da parte do ul urnll ]jocn do rio· Puru.
IIl1me com qlle hoje é conbecido por habitar nello uma Iltl~;io de Indio:i
1.10 IlIe mo Ilome. Anto tinha nome de Cuchivilri. E' e le riu Pilrú o nlilior
qlle 'nlra no das Al1lazonas,a ima do da Madeira da parte do 'ui, donde
traz il Sua correnLeZil, e ellteude ~lr. de COlldamine, qu ('ste é o rio a (1110
os Cilstelhano" nas suas eabeceirlls clltlllliio rio Bilni. e na CC na el'l'iI5,
(1110 licüo ao Norte de Poto.i,o e Las \Ile ficüo' dlreilas élO Sul em allllfil dl:l
Yillle gráo , o as cilheeeil'ilS do rio cm dezaseLe gráo". JiI na dcscriIH:,io dn
rio dil 1\'ladeira dissemos que nos parecia ser o ri() Billli,o CJuc de elllboca
dn !\ladeira la parte de O sle . e oilo dllvidúmo:, que dI' la me milS cauee(~iras e rerMlão os dou rios Purú,e Madeiril,combinalldo urnas com 011trilsa noticias que temo dianle. Communíca- o esle rio Pllrú,porulIl brar:o
SlI!lilldo á mãoe.qnerda com o rio da ~Jacleira anIl' das Stla3 cac:haeil'il.,
como na descripçflo de'te di semos. E' iluundl.lllle de a('éÍo, e lem.grnndll
1l1llllcro de Inclios 'PlIrús, e 'Juras; eles ullimo de ('Ol'~() e rrllci~, quo
IJalJitão este rio, c Oda 'ladeira, pela cOlllmUIJiciJ~úo ilJterior do sertal).
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na horl1 do rio Pllrú alé á do rio f.oari,s/io qllarenta

legoíls; na. boca dcs~e
rio c:iliÍ 11m forrnosll lago, e dentro nclle li primeira llltlêa de Santa Anna
dos religiusos do Carmo.
J~ la é a aldOa 1I1W mlllloll o Paelre Frei Mauricio Moreira da Iílrara
ele (~ujllralllba. 0"'('.0 o rio Coari,do Sul para o Norle, como o dos Purús,
m/Is mllilo mellor, qlle e le; lião ul'ixa purém de ter um grande curso e
dislancia p/Ira o Sl'rliio. fieforem os Inclios que o bilbilão, qlle lias Sllas
nl!wr:eiflls lllm campinas, vaccas e gente brlJII r.'1, de que se inl'ere,Clue nella
]1\1 lll'spallhúes; e o mesmo se deve disrorrer clas cabeceiras do rio Purús;
rt)IJlmllllil:i1-se . pelo sertão com oHio Purús, e consrguinlemenle
1:01110 tliI ~Iilrleit'a.
Missionava·a Frei Cnelallo rcligil)~o de prendas c
pre 'tilllO, digno pr.lo sell aflTa"o de pilrlieular (lllell~ão. ElIlre o rio
}'unls tl CIHlri, abaixo cle lu tres leguas, no uLa da PílrlC UU Norle
LI prillleirn LociI du rio Japurú
Ue aglln este rio, no das Am.17.onns. por cillco bocas principacs,
flesce de :'iorlleste para Lesle com Illíliur iII lin:l~üo para LHs,Suesle.
As suas call1JCcir'':i s,io nas s(~rras de Popil)'an, nas qunes tem o
Ilorne ue CarJlIllLfI, e uu meiu púra baixo cuallla-se Jnpurá. MI'. de
COlldnmiue o commllni('n no seu rnnl'pn com o rio Orenoco. E' este
prillloirll !Jra~,o do JaplJrt't, o maior de todos, e na enchentes uos rius
SIJ LlJllllllUllicàll pelos mala UI1 e01l1 olltros, além da cOllJmunica~iio tolal
dus rios, signlll ue tl"C estos Lerras la parte do norte cm distancia ue quarellt:l \egllas ao erli'lo süo Illuito ala<rada. Quanto ás bocas do Japllrá.
dista:1 primeira da 1I111lra,Cenl 11'.. . lIa·, fit;lI1do esta primeira boca aOllixo
(·10 rio Coari Ir'~ 11'''llas (h parle dll ourte; e a ulLima unra fronteirll ú aldêa
de Salllil ~Iari ôl ~li1gdllkna ti ' l'il'lois. ou de I'lIrngllari, Tútll os Portllgllezes
lIa\'U"illlo IIIUil,lS \"''loes o rio Japlll'ú,I'Ol' m,lis ue Ires mezes tle viilgem,
c referem CJIW i1 lrinLII dias de \'ia"cm tllI SIILl !Joca se topa com ellchoeirns,
c qlltl pas5ada~ (; [:IS lIillda lcm IIl o"lllas pr~lo rio ii ima, lIcllhumas porém
:;;IIII;ws, qlll~ lhe illlpe~llu a suu l1u\'eg/u::iu, llinda que !l/a tliflicultüo em
idgllll1a~ passíloells.
Da bOI'a do rio Ca,p!'i aló a boea UI) rio Tefú ou Tilpé são quarenta JegllllS dl~ dislilllf'ia, Na ])0('11 de le rio T'l'ó U 1;'1 11111 "rllnde lago, e denlro
ul:111l dul'l: alMas de (lIr1io" lima dedicllua a Santa Thercza, e outra front ,ira ii (Jsla da ill"lll'ar,ijn tle No sa SeldJora do [to nrio dos Mill1abús. Da
]1111';1 do rio Tel'ó fi IIIr10a dll Santa ~laria ~lagdillclla de Pa'lois ou l'nraguari
são oilll leglJas de ui, tUIl(;ia, E 'til esla ald ti silu,lJa em lugar allll sohre
u rio SlIlimues; da parte do Sul del'rullle della eS\;1 o ultimo bra~o do rio
.lapllrú dil parle Ju nl)l'le, Sabinclo de l'tll'Dgllilri rio acim<l em di lill1cia
de sellmln IU'~UilS se eue.olllra un parle do Sul a aldúa de 'l'l'ocotllbl.l de
Nossa SI'llhora de l;uadidupc, siluada cnl lugnr IIlto, e é a primeira misS~lI do: In"ios Cam!Jéllas, a que os Castelhanos chamão Omilgoas. São
eStl:s IlIdios Cillnhéhns du 'abe~a chill11 II morIo de milras, não por natureza. mas por arle, ap 'rli.lnd Il as (;abe~a da, crian~as eutro duas taboils,
u l[llU l'azcuI par;! sc liistillguirrol dos mais Illllios em ordem aos L'urlu-
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!i!uezes os niio fazerem E'scravos, confundindo ,os com outros Iudios contrario~, e inimi"os dus Porluguezes (I).
Seodo o rio dos Solimões povoarlll de cacoaes, aqui em TrOCOluba são
muilo maiore', e cunlinllados na sua oxtensão. Acima desta ald~il uma
legua da mesma parle do Sul, desemuoca o rio Xul~i, e llnles de Trototuba enlre esla e o rio Tefé ficíI oulro rio chamado Yurva, e um o
oulro desecm do Sul para o Norle; e sendo o rio luna sem compllr8~ilo
menor ,q ue o X.ulúi, lem dH largura oiLo 'colas e sessenta varas Custelhanas,
quc IlI'as mUI!io Condaminc. Um e outro rio descem das serras do lJortu
de CIISCO em allura do onze griÍos tle lclLillJl!e auslral,e trezenlos e nove
gl'i.ios de 10llgiLlJde. O rio Xlllúi além do caciÍo tem muila salsa-parrilhLI, e
lIul1nda d(~ muitas nnr'ões de Indios, Este rio Xutái se commul1ica no sert;io como o rio '\ I1I'\'a·, e por elle desceu o general Ped ro de Orsua no anno
de 15GO sahindo da cidade de Cusco em demanda do descohrimento du
rio das \.mazonas; e no serLào enLre esLes dOllS rios foi a sua des"raçllda
morLe, como jú Locamo 00 prillcipio de-Ia dcscrip~~o, qlle com barbara
,t1oivosia lhe deli Lopo do A"uirre solundo da Sllll comiliv;4. Daqui se infure qlle por esle rio XlIliti .en.i rrwis filcil a communit.;a~ào com a cidade
de Cusco, e r011l o Per'l. Esta nuticia Iraz o P[ulre 1\lanoel nodrigucs
li\'o 2 ,cap. 5", e Lap, 14, e com algllJl1u confll iio,Bcrreuo liv. 10, §87.
Acillla ue XIILúi vinte legl1as, tia parLe do norLe tio rio <.Ias Amllzona ,
estií II Hlti 'II tle ~lillurá ueLlicada a S. CltrisLovão, fi qllal c-tú illlada sobro
o rio,na UO a de outro pcqueno,C)lle chamiio tambem ~lalurÓ. Acima <.Iesla
nldéa tio S. Chrislilv;io, quatro legulI Ja parLe do I urle, <.Ie emboca o rio
)('a qlle desce tle Oeste para Lesto, e lem as uns cnl.Hlceiras nas serras de
lJuitu ao :'lurdeslc, 'huma- e Lambem por OIlLro nome PuLumayo. Nas mar"ens deste rio jUllto ús cabeceiras Lelll os religioslls franciscanos de Qllito.
muita missões de lntiius, on<.lo e1wlTliio os ucurnhios. Pela r('la~ão desles
reli"ill os Se sabo, qlle esle rio Iç,l UII PUlumayo,é nuvegavel por eSrll~O
tle Lres mezes,alú ao seu ultimo porLu chamauo 5. Diogo. Por esLe rio lem
descido muilos religio O' frilllcis unos dos Sucumbias a cllrar-se na aldõ,l
de S. Cu ri 'lonio; porque nào ubsLanLe esLnrcm Lfio perlo de Qllilo, que
lhe uI'a an ~oroestc em mellos di 'lallcia de oilenta leguas. se lue faz
mais Cad de ceI' pelo rio, flu' passnl" a QuiLO, pur cnllsa das mOIllanllas, que mcdei~o. Tarnhelll ror esLe rio terll descido muitos Caslelll<1I10S Ul) teJllpo d,l "lIerra, de InglaLerra com aquella coroa. nns
a pllssarom pelu Pará para a r~llI'opa, c olllros no cOll1mercio no rllr~,
aiuda filie a maior communicnçào, e des ,ida dos Castellwnos de Quito
é pelo rio NilpO, Du Lata do riu I~II ou Pu LlIl1lll)-O, aLé il aldea de S.
Pedro dos Tucunns, que fiea da parle do Sul do diLo rio são cincoenla leguas,e desta ald 'U dus 'l'uülI1as Ú a!d~a tle S. raulo,que fica da parte do
Nurte, são dez le~uas <.Ie dislllncill.
E' esta tlldêa do S. Paulo a ultima dos Portuguezes, situada cm lugar
l; Vede 110 lOIll.,I" as 1I0lidas que duUlu' subre os ludius

~luras,

Calubêbas c oulrcs.
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Dilo, junto li um lago sobro rio. Anles tinltão os Padres Carlllefilas ..
II altlea Ilu S. Pedro tios Tur.unas, acillla d 'sla ciuw legllêls tia pllrttldo Sul, o lta annos, que a lI1udúriío os religios,)g. do CilrIlll) (1iIl'il o
]l1gar onde e t;l. Todas e·tas aldeas sãu de lnrlias CilllliJelHIS lllL
Olflágoas. Até aqui se estendem os dOlllinios, dc qlle o Goroa de l'ortllg'itl
e-til de posse pacifica e sempre esteve de de 05 prilneiros dl)s('obriIlH~lltl)'
deste grande rio, feitos por Pedm Teixeira, II" illlllO til} Hr3!); sem lllili".
cOlltrovcrsia entrc a coroa de 1:'ortllgal e Castc\la, qu' lima leve dilrlJrCIIl;il
que houve, nos ilnnos de 17l0, foi ocaso, egllllllo lIossas mClll ll r!i1S:
"Entrárão os missionarios da Comi llllltia di: Jesus dil provillcia de (JlIilo
COIII maior 'leIo na eOllquisla, e redução tia Ilaçào dos CamlJUbas, do quo
era conveniente; porque conduzia o eu zelo,a cnlrilrl'rn 1l0S dO'1lillios
de Portugal, a estabeler;r\rom lJe\le altl 'as, conlo com e.f1'cilo se illlroduzínio em Ire-, ii sabor, S. Paulo, S. J"i1ql.lim e imta ~Iaria .\Iilgd:dollil.
todas UU Ilação CambelJa. Com esla notil;ia,llltllld,JU el-I'(~i II. Juào Y lu1'\1
no Irillcil io do sou reinarlo nu (lIILH) de l708, no govel"lladur o tapil;).o-gcllornl do· EslaLlo, Christovüo ua ClIsla Freirc. para qllU inllllda: e llútiticl1r aos ditos IIlissionarios, fIl\() se roliraS"I~1I1 para os doIIlillio do lJ11 oberallU. A sim o 'xo UL011 l) dito governatlllr por meill
du tapilüo Igna ,ia Corr\1 dl1 Oliveira, qllo intillldll aSila Clllllllliss;io,a,'
l'a ire Juüo Baplista Sallll,slIllI>rior daqllullns IlIis.ões, c nlls \'(It!I'I" Ini:,siunarios I'CLlro GOlllarle,r\ndró !<:Sl;VVO e -'lntlrias Lapsu ItlUus dn CUlllpaIIhia de Jesus da provillcia de (Jllilo,
Cetl \rão pronlptanwnle e se rClirilriín o t';1I1r05 Ú. II tl ti li II ar';io do (;aho
porLw"ucz. lHas picndo pelo CShlrlllo. lo~o 110 ;111110 segllillln dc l/O!)
ll1nllduu O guvurn;lllur o prcsidenlu da illLtliclll;ia dL: Ollilo.llll1t1 (rupa de
CasLol\ltlJloS elO dc'piqllo da eVill'lIn~;il) dos ons mi.siollarios, II '0111
ell'cilú,oIlLrou pelu: domíllios portu"lIcze'; lal)~IHI l'llrn os Ln's 1I1i~siollilrills
l'orlugucl.cs, fIoe eniu religio os di) Carmo Cillt;ildu.i, qllcilll II a~ nldcn:'.
e so rccollwll a ()lIilo com <[lIntro l'.Irtllgllczcs pri 'iOlwlro , ontre os <['Ia ·s.
eril o mesmu c;lpil;ío Igllacio CorrCn. lrritndo I'I)I\IU oril jllSLtI o diteI Cllsla
freirc de le inslllto. no tcrmo do Ireze dias dúpois da Slla noticia, 1'01.
prol1lplo um l:orpo de cento C trillta l'llrtugllozcs, c mais do seiscoulo:
lntlíos, lue sahirtio tio Parü eln i')· do OlJtllbru do mesmo illlUtl, ('I)IHmantli!dus todos pelo sargclllo-múrJnsé \lltunes ti:) l,'on I'CiI,a Llllllilrjll'lil
satisl'u1iüo [Ias Cuslelllallos do sou iusuppurlill'e! allelltat!o. o tlllll feliz
ucce so che"oll ao lugar uo sou de.lino, rúco bL'Oll as nld \;\S pl)rlllgllcza~.
castigou o alrevlmento llus Caslollrano3, o se recol\ll~ll (;1I111 quinw prisioneiros Cilstel\l[Inos, entre os ([lIilUS foi o Padre J')ii Bilplista Silllil,
o qual dcpois passou tio Pará ii Lishoa.c dnlri 'Ulll b0111 iluil1\ll prelolldcll
as missões da provincia de GOa, ollde Ulorccell o premio dc SI}U,' gl,/l'iusos, e apostolicos trablll\lo', c virludes, do quu 01':1 adO!'llildl), U pilril
memorin desLa aC(;iÍo puzenio um sino pequcno,l1ue 1:'OIIXCI(io, na lo.rro
~Io collegio, lJuc bem moslra 110 Liuir tio molal, lJUu Ú caslelll(lI111 1'1'11:1_
,dor, e súm mais allera~àll até ii prcsellle 50 ICI1I (:OIISI]I'I'11"I) ii coroa lIL:.
\l'orluglllna posse lo rio dll:) A.l1Iilzuua5,alé ii dila ald~a de '. l'.lttio.
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E lo '. O ra lo que nos p:lrecclI rr.rerir~ endo' enliío que 09 dominíos
1e L'orlug<11 1 se e lenJem alé a alllGa chamnLln do Ouro, na qnal
Pedro Tl.!ixcira, lomou posse peln t;ol'ua de l'ortuf{:lI, /lOS 16 de Ago lo
'de 1639. em um sitio, a que paz o nome ue Franciscana, o quaL
e lal'a da pilrle Lln Sul, sobre o rio das Amazonas, e defronte da
parle do 01'10 pstav<io as hucarnas uo rio elo Ouro, e em raziio desle.
'e pelo. buns 01' e terra fru tireras, n sim para planlas como para
paslLl~ de . . . allo 1he 1areceu o sitio muis cOllveniente pnfa uma bem
regulnela pOl'oaçilo, por cuja caosa tomou posse do dito silio, e müis lerras
:adjacentes, dos rios, navegüçõe5 e commercios a elles pertencenles. O
,11110 da po 'se se acha no 1inu da camara do Pará, e o lraz copiado Bernardo Pereira de Berreuo nos seus Annaes llistoricos, liv. 10, § 710.
U qlle porém é iuc'crlo por cousa dos tempos, e mudanças tios nomes é
o IlIgar propri . onde eslava o alc1êü ]0 Ouro no lempo da posse de Pedro
Tei" ira: Ucmanlt) Pereira de Berredo no seus Annnes Historico liv.l0.
§ 70!). põe a ald ~a do Ou rn, no rio apo uo parte do 01, vinte leguas
lIbaixo tlu rio \ . . . u(lrico, chamado do Ouro. Mr. tle la Conu(lmine, persUilde-5c, que a .lIde" do Omo em que Pedro Teixeira ]luz os mnrcos, e
tlllllOU po 'e pela corôa de PorluCTal, :H'ja o Iu . . . ur onde hoje está uma
nidêa de lndio , (ldl1liui trllda pelos reliO'iuso do Carmo chamada
))~lrilrrllor " Purarrunrio d z leguas acima ]0 rio Tefé da parledo u1, n CJlluL
telll dcrrOlllc de i da parle do Norte (I primeira boca do rio .Japuní, que
o salJio academico,suPI úe ser o rio tlo Ouro, qne Pedro Teixeira refere no
seu aulo de posse.
Agol'll diromo- que da hoca ,lo ~aro para cim:!. echama rio Moranhã .
c ilssim O l1um ',io . ell1pre os Ca lelhanos.Sllbindo e-le rio M,lronlJüo Oll
Amazonas, cincoenlo Ic.. . uos acima está a nld ~a de S..Joaquim. compo la
de Tndios Cambébn., qlle fuCtiruo para e le lugar L10 ri Solimões no anno
de 17LO, e é alJca populosa, e se compõe de oulra noc~ôes, além dos
CamlJébns, o UC;) ituada na parle do SIlI do .\.mazona ,ou !\laranhão. Aci111(1 desta alt! \a slllJiodo á meio esqll~rda seis h.:guas, ou di! parle do Sol,
() ellcolllra a bota do gr,1l1de rio YC(lyit1é, que des'e tio Sul parn o Norte,
\) " lIi1vc rr avel por mais dl~ Ire5 meze , e 6 lão rrr(lnd , que du"iela .ondamilll~ . o traz mni (lgllas que o dü Amazona, e se de"iü e-te com
mais direilo {:eder-Ihe O nome de Amazonas.
Nasce tio vi!rias fontes da:> l'ro"ineins do Tarmn, Gual1cabelica, Gllamang(l, e ClIscn. E' tle cr\r que por e te rio lCil)'(lIé se virá por 1I',np05
ii commerciar l;(Jlll 1110 i
ommodo pura o PerÚ. Acima do rio Ycayúlú
quinzo Icétlla se onconlra uma ald~n de Indio , 'hamntlos Yamiú situada
da parle do Norle, e acimu'de te cinco leguas lopamos ela mesma parle
n boca do rio Tigre, que Llcsce las serras ue QuilO, menor, que os qoe te1\10 referido. Da voca <lo rio Tigre, s lenla legua acim(l, cSlá a aldêa chnmnda tlu LagulJu, a mnis povoada, e celebre uns missões das Mayna .
Aqlli as íslem de on!illnrio mais religiosos da Companhia. e é o (IS en1.0 mais proprio du vizil.adnr c.luslas missões. Eslá situad" csla ald '/1 du
Lagun(l, llÜO ohre o rio Alllazona , 11H15 sim sobre um rio, ou lago, cha-
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,mauo Gualiígil, quc 11escmboCl1 no das Am:IZIlI1as ua parle u(~ Sul, e fli!~
ln da boca tlu rio lfualJgn ([unlro. ou cineo leguus. Observou CúlldamilJ(~
nesta ald~a ua LlIguna cincil griÍo,,; P. qllalorLe Illinutos de lulilllue OIllslI"Il.
e duzentos Ilovcnta e nove Je longiluue, segundo a observü"iío do PaJm
J!'ritz.
•
Seguinuo o rio Amazonas. em <.Iist:lIlcia (Ie vinlc l,)gIl3~ ua taguna. se
on,,;olllra o celehro rio Paslilza da parle do NUi'le, que doeelllbol;u ilO das
Amazonas, por tres bocas. ell\lo a prindpal de largura de n ais tio oitocentas varas. Por esle rio l'astilziJ,degt;co du t)uilO n. Pedro ~raldonad!l. paró,' ilt~CJmpallllal; a ~Ir. de la COlltlaminc, e dUII ;Í IIIZ lima rda~jjo Ja SUl'
vlilgem, e tlclste rio, '1'10 llilsce lambem dils 9Nra tlIJ IJuilo. na Provineia
de Mi\(;aS, Da boca llu rio l'aslaza, ii do rio MorúlliI, rllle t1esGIJ da mesma
parte do Norte; e nasce uas IllHSmil9 serras tle Múeas, 9:11) oulras vílllele .
gUlIs; é rio muito mOllor, que o l'aslaZiJ,
Deste rio MorúlIlla á Cidilde le Burja, s~o lrinla 100l'1JilS tio distancia,
eslá siluada sobre o rio \mazona9 da parle do Norte: C(lllljloelll-se a' rno
radares UlI maior parle dlls [nuios :IiJmilli'lradas pelus 1'l)ligill~'os da ClIIn~
panhia, e de illglIlls IIcspanhoes, n Il'lameluco:i. ( i~l.o Ó lIlixlll~ de Ues'pilnhoes e Indios, ) c com tlldo iSlo e cal)IJ';a do "Ol'el'llfl da Prol'íncia dos
Mllynas. Eslú itllnda em allllra de qualro ftriÍus c Ilwio uu lalilude au:>ltal,
o duzontos novonla c sais tlu IOllgiluuc,
Teve principio a sua flllluacl)u pulos Padres mi&5iollacios ua CompalI!1ill, 110 lIllno tle lG;:)O, Acima de lJorjn, logo estiÍ u colt-llrill!i'silllO 1'011:'0.
islo é, porla na linglla dI) L'erú. e ó um callal 'Iporlado elllre dilas :lilissimas penha, om qlle SC cncerril 10Jo o pczo das a"uas do rio d..,- AlllazonilS, tom do compritln duas legua:>, O de largo, eslando O rio lia maior
.dlflra, lerú cillGocnla varns Cil lellwlli\s. c e (illldo \);Iixo, lião cXt;ud,~ a
Irinla varils de largo, que ne I. aperlo do aguils, é fllr~oso Sl'.ii~ 1t1l1ilo apr ssado, c m;lis que prel:ipilatlu a sua correllte com Ulll fUlluo l:\ qllulllllur
e, porioncia iII precepli I'el.
DesllJ Pongll para cima. em Jislnncia <1e meia le"'ua csl;, a ill.lea tle ,
'1'IIíago de las Montanhas llllligamenle Cidade, na IJOCól cio 1'10 do nome UL)
me;:ll1O Sanlo, qllo na cendo nn \'isillllan~i1s da Ciuade de Cllena, bUSta ii
sua correute na:> parles do Norlc; reparlilldo ao mestllo lempo das Sllil:;
"guas, com a CiU'llln de Luxa, por 11m bri!çu, ql1e bcul pudcria dil!' a IIllil)
'11l F)rilnue rio di!:> Amazonas, ii n~u e"tarem as suas margens, e lerra vi7.i1l"'lS lIolavelmonle inl'cstadns com o Genlio da 1I111;~O dus :ibarros. quu
cm lempo auteriores I'oriio do scrl'ír;o dus Hl~ '[ ünllUes, cujo jurro sacudll'âo, por nCio poJerem aguC'lltar OeXCU5 il'o lrahnlllo uas minDs do ouro, vill<lo depois a l'alcrcm-sCl lemidos, mais pelas emboscnllu • que pelo vnlor de
seus uraços,qllo q uanlo a peilo descoberlo, eslão já os Caslelhanos acuslu.
mados a sujt~ilar senlClllallles valentias,
'l'tH'Ú ue largo este rio lrezelll"s e sesseula ViHas, que 1'I1111lo illlles, Ilue
enlro no Amazonas, jil eOllta seisecnlas na sua l1Iuior Inrgu ra. Esta :t1Jca
de S. Tlliólgu, dislará eomo lres \0311as ua Cidauc de llorja, I)e S, Tlliu"o
alé o elllbilrcarluuro d' .Jaoll'de lira 'amoros, vúo quazi oitonla lugllas, ~lJ
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tuado junto de um riacbo, a que os naturaes dão o nome de Chucbunga;
e aqui é, que acaba de ser navegave] este unico, -o maior, e mais famoso
rio dus Alllllzonas; depois do ter sabido de seu berço na Lugoa Lauricocha. e datlo os primeiros passos sómente,por entro peuras, e saltos invatliaveis, por ultimo lan~a-se no mar pela sua monstruosa bOGa o immenso
humor de aguas 'lue contêm.
Do emLurcadoUl'o para cima, cm espaço de vinte leguas, está João de
BrucamorO:5 com o nome de Cidade, mas de muito poucos moradores, con.ervamto ainda o titulo, mais pela antiguidade, que pelo numero de seus
hahitantes. esta cidade se repdrte o rio em tres braços, ou cabeceiras: o
do meio, como maior no lugar, e nome, é o celebre rio l\'Iaranhão,o collate·
cal da banda do Sul, chama-se pelos naturaes Chacha poya, o da parte do
l'orte Cllinchipe. Touos eltes muito copiosos de aguas, mas muito mais de
penedias, que os fazem invadiaveis. pelas muitas cachoeiras; porque esta
regalia o reservou o Autor da Natureza, para o rei de todos; o nosEO vastis imo Amazonas, todo elte vadiavel do seu principio, isto é, de Bracamoros
para uuixo. até o fim do cabo do Norte, é todo abundantissimo no verão
de peixes bois. tiio bons, como numero os, servindo com suas aguas, a
correntes de estrac1a real, e seguida para a extracção do caCilU, salsa, cra·
YO gros o e fino, a que chamão carmelin, drogas, que tiradas de seus sertões avultão muito no commercio; e fazem celebre, e com razão. grande
a ciuade de Belem do Grão- Pará; por cujas margens. e dos mais rios, quo
nelle desembocüo, estão espalhadas tantas, e tão populosas aldêas, tantas e
Ló"ío diversas nações. e uma gramle, e dilatada conqui ta dos filhos,e mi sionarios da ompanbia de Jesus, que á [orça tl immensos trabalhos, e in<Iustrio-sas fadigas.nmansar50 ti bal'bal'U fereza de tantos gentilismo; communicamlo-lhe a luzes da verdadeira crença.a doutrina do Evangelho.
FDl
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TERCEIRO TOJ10.

REPARACÃO.
~Ir. Sisson, cidadão frnncez, residente nesta côrle do Rio de Janeiro,
Inndo o que vem 110 no' ° tom. 2. pog. 4-50, nos peJe para raclinearmos.
o que sobre a sua publicação Galeria elos B7'asileiros IILtt.çlres dissemos
tlJn I lar.iio a elle.
~Ir. Sisson nos disse, que desejando ser util ao paiz onde reside,
intenlou füzer um trahulho.que perpetuasse il sua eslatla nesle linperio, o
para o que emprehentleu dar uma collecçiio tle retratos de individuas, para
nella moslrar i.I Slla aptitlilo artistica, St'111 que todavia se responsabilisasse
pela aprecia/;üo hislorica tIas biograpbias, q'J8 acompanhiio os relratos, c
lJuo nenhum outro inlorc.so milis,f[ue o do arlista lLilI il,qnc de rju mostrar-so por seus lrabalhos,o levou 1Í publi('n~ão da sua Gnloria.
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l\1issões na America do Sul. • • • . • . • .
Dos provinciaes do Urasil, e reitores dos collegios. •
Dos eollegios da Companhia do Brasil. • . . . .
Das oecupações e trabalhos dos Padres da Companhia.

Catalogo dos Jesuítas que forüo no Pará.

.

. .

.

•

'.

.

.,

32
-11

. .

. .

.

Chega de Portugal ao llfaranhüo o Padrc Luiz Figueira eom dozaseis missionarios
Jesuitas, em companbia de Pedro de Albuquerque, 4" governador do Estado.
Dos Padrcs que autes e depois I'ierão ao Brasil. • • . . . • .

Da vinda dos Padres da Companhia para o Brasil.
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Dos primeiros mis ionarios que dcriio principio ii missão do l\Iaranllão.
l)ol'oão os Francezes a TIha do Maranhão. • • . ,
Primeiro encontro das nossas armas cQm os 11,·ancezcs. . . • .
•
Do que obrúrão os POI'Luguczes tlepois da sallida dos- Francczcs. c do muito q-ue
trabalhórão os "primeiros missionurios na convcl'siio daquellas almas. . • •
Dá-se noticia da tra ladaçiio dos ossos do I'eneral'el Pad re Franei co Pinto, o que
Deos ohroll por sua intercessão e do rotei 1'0 q ue o serl'O do Senhor guardava na
!'educçllo dos Gentio, • • • • • . . . . • . • . • . . .
Continuão os Pad res lIlanoel Gomes e Diogo Nunes com o mesmo fervor, o 10uval'cl
exercicio dos seus ministcrios na 11ha do ) Iaranhão. e ultima resoluç,iO que
tomárllo á vista dos iujustos procedimentos de seus já ambiciosos e não menos
orgulhosos moradores. . . • . • • • • . . . • . . • . . •
Noticias cbronologicas 110 tempo, cm que a companhia e mais religiosos entrárão
\lO Estado do MaranhãO. • . . • • . . . . • . .
. . • . "
";he"'ão os Padres Luiz Figueira e Benedicto Amodei aoJlarllnhão e de como forno
hospedados dos seus moradores. • . . • . . • . • . . • • . .
e qne obrárão no Maranhão os Padres Luiz Figueira e "Benedicto Amodei, e dos
primeiros principios da fundaçãO da Companhia de Jcsus nesta cidade. . . .
Do mais que obrou o Pad re l.uiz Figueira e seus companheiros no Maranhão no
fe1~ go\'crno de seu primeiro governador e capitão-general Francisco Coelho de
Ca n~lho. • • . . . . .
. • . • • .
Entrada rios Hollandezes na Ilha do Maranhão e do que obrárão os Portu"'uczes
por cstll tempo. • . ,
.
..•
.
.
.
Do que obrárllo os PortU;jUelCS na restaurnçiio do lIIaranhão do poder UOi
Hollandez s, animados dos religiosos da Companhia. . . . • • • . • .
Varios aconteh\meotos e gloriosas acções rios nos os resLauradores. • . . "
Do mais que o~árão os PorLuguez-es até concluírem a re~tauraçüo da lillcrdad .
€erLidiío. . . . • • • . . . • • • • . • • • • • • • . ,
Outra cCl'Lidtio do mcsmo capitllo-mór. , • . • . •
Entrada da Companhia lia Capitania do Grão-Par{lj brel'c noticia do seu
descolTrilllcnto, fundaçi"lo e mais parli.uJaridade~. • . • • • .
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Dá-se uma brel'e noticia das maio Capitanias deste ESlado. • • • • • • •
'Varios succes os do Padre Luiz Figueira alé a ua morte. • . . . .
•
Jlestabelece-se a Companhia no Estado do 1\{aranllliO e Parú, promovida com
ardente zelo, e real grandeza pelo piis imo rei D. JOliO TV. • • . . • • •
d Padre Antonio Vieira passa ao ~IaranhliO a restabelecer a nova miSSÍlo, mortos
lodos os missiona rios, vencendo para isso as maiores tlim 'uldadc na cllrle..
Che;jliO ao 1I1aranlJão' com leliz I'.iagem os nove religiosos mandados pelo já
nomeado soperior de toda a lIIissiio o Padre Antonio Vieira, • . • . . .
Viagem para a missão do Maranhão do Patlre Âutonio Vieira, embaraço que tel'c
aules tia sua partida, potleres e merces com que o despedio el-rei D. JOãO TV
Funtllio casa no Pará os Padres ~outo-1\laior eGaspar Fragoso,e das conveniencias
e,pirituncs que resultariio.
. . . . . "
Prosl'guell1-se os trabalhos dos Padres na sua primitiva fundaçJo ua cidade do
Parú. .
.
. . • .
. . ,
Chel;a ao :\Jaranhão o Pa ·('.. ·Antonio Vieira com um pequeno soccorro de
missionarias; uú-se notlêia uo que ohrárüo <).epois tia sua estaneia nall uella
capilal.
. . • • .
. , . . ,.
COlIIlllCltel1l os ReI' . conegos da Babia, sede U1Lcante a di.recção do gO\e\'Ol~
espiritual aos Padres do lIIaranhão, 1II0Ção popular por cau a de dous I'igarios
gera.es, que se querião introduzir, e ua grande prudencia e acerto com que o
Padre íieil'U ultimamente aGudio a paz e fluietaçüo de touos. . . . . ' .
Moção popular no :\laranhão pai' oceasião da nova lei suhre e injusto captil'eiro dos
Judio~, perícia com que o Padre -Vieiru socega os mares, e se oppõe '-10 imp 'lo
tle tão pt'eci1)iLada corrente nu maior perigo dos eus .ubditos.
'"
Co()ia da resposta que uctliCf os P-adrcs ua C mpanhia, e tle Gomo ultil11amente
soccgou Ludo a grunue prudencia do Puure .Antonio Vieira. • • . . . ,
:'iolicia sUll'lmaria dus leis reaes, sobre o captiveiro uos ludios do :Estado uo
MaranhãO e Pur,\. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Dos trabalhos de Olnro" lIlissiou:lrios no Estado do l\!aranhão, e dos do grund6
Padr\! Áfltoni Vieira. alé a sua partida para o Pará. . . . • . . • "
Do que brár5.O os Paures Antonio RilJeiro e Tltomê Ribeiro na visita uas altlcas
'1 Ilha -d •.\1:1 ranhao.
.
.•.•
. . ..
_Ii ";';0 'lue'os Padr 5 PT"l i o Velloso e Jo ê are. fizel'ao ao Indios Goajojar"s
uo nio Pillaré, por mlllldaUll de seu superior OPadre II toh i
il'LI·U. . • •
DI) 'lue abrirãO os Padres da Compauhia de Jcsu na Ca pi tania do :paria 110 allno
tllJ 1'1>:3. • .
• • ,.
•.•.•..•..••
Do mais flue se obrou lia Capil.'llliu do Pará depois de chegados os uous Paul'
:Uiillocl de Sousu e Mut leu.,; Velgado. . , . . . . • . • • . ,
DI cntraua do Poldra Aut lIio Vieira na Capil.;lnía d Varú, e das uldca' que
l'nndarüo os rcli"iosos d" COlllpunhia de Jesus. no Uio das Àmazouas ua ciJatlé
do Parú.o Padre 'Vieira dá prin('ijJio a espiritual couqui,ta. • • . . • .
Pret~nde II Padre Antonio Vieira entrar pelo nio dus AIllIl~onas, mas não o
('on 'egue; 011' 'recem-Ihe a entrada do Rio Tocantins, Ilue aceita-dú-se uoticia
tio di o riu, c do que rc ultou nesta Vin"Cnl. • • . . .
. . ..
Do; prilneiros desGobrilOcntos do Rio das Amazonas segundo o que ref'erem as
hiS!IJrias cstl~ll\has, c dos seus tlescohrimentos pelos PI rtuguezes, confurllle as
1\0Licia.; 1IIai: s 'l)UI'lIS nOs rcl:ltiío. • . .
..•.....•
Des<:rip~50 geo,;raphita dn 1'11010'0 IUo das Amazonas. eOIlJ II missões que llelle
fundarãO os \!a,lrcs da Companhia, e dos !llaior~s rios que nelle descmbotào :It.\
a fi)rtaleza do Gurup:l.
...,.....
Missões da (Olllp nhia de Jesus nos Rios ::IIndeil'a e '('gl'O.
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