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 Na manhã de 13 de março de 1901, centenas de índios 
guajajaras atacaram a Colônia de São José da Providência, 
implantada cinco anos antes pelos religiosos capuchinhos 
italianos no povoado Alto Alegre, no sertão do Maranhão.
 Em reação ao processo catequético que exigia a mudança 
radical de seus costumes e tradições, os índios mataram 4 padres 
e 7 irmãs, e mais internos e serviçais do convento e, nos dias 
seguintes, 200 civilizados.
 Foi o maior massacre de índios contra brancos no Brasil, 
desde a Cabanagem.
 A tragédia de Alto Alegre é revivida, em pormenores, 
neste livro do capuchinho Bartolameo da Monza, publicado em 
Milão, em 1909.

 História da missão dos padres
capuchinhos na ilha do Maranhão 
e terras circunvizinhas, de Claude 
d’Abbeville, que foi um dos capu-
chinhos que acompanharam os fran-
ceses na viagem ao Maranhão, em 
1612, viagem capitaneada por Da-
niel de La Touche, Senhor de La Ra-
vardière. Junto com Yves d’Évreux, 
d’Abbeville deixou registro, entre 
outros temas, da fauna, flora, ge-
ografia, astronomia, gastronomia, 
costumes e hábitos dos nossos indí-
genas. 
 O livro parte dos empreen-
dimentos para a viagem, os contra-
tempos da navegação, a permanên-
cia dos franceses no Novo Mundo 
até a volta a Paris de d’Abbeville. 
 Livro precioso e necessário 
para os que desejam conhecer o Bra-
sil colonial e obter informação sob o 
olhar estrangeiro das nossas terras e 
costumes. 
 Este volume faz parte da bi-
bliografia fundamental sobre a His-
tória do Brasil.
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 Uma festa brasileira, de Fer-
dinand Denis. O francês Ferdinand 
Denis (Jean-Ferdinand Denis, 
1798-1890), certamente o maior 
pesquisador da cultura brasileira no 
século XIX, autor de uma das pri-
meiras histórias literárias do nosso 
país, também contribuiu para a re-
cuperação de documentos e de livros 
considerados desaparecidos defini-
tivamente como é o caso de Conti-
nuação das coisas mais memoráveis 
acontecidas no Maranhão nos anos 
de 1613 e 1614, de Yves D’Évreux, 
chefe da missão dos capuchinhos na 
fundação de São Luís, em 1612. 
 Esta festa “estranha”, segun-
do Denis, refere-se a uma grande 
representação realizada por cinquen-
ta índios e duzentos e cinquenta 
marinheiros normandos, nos dias 1 
e 2 de outubro de 1550, na cidade 
de Ruão. A homenagem diante de 
Henrique II, rei da França, era uma 
exibição teatral reproduzindo nossas 
festas e rituais indígenas.
 O livro recolhe ainda uma 
teogonia dos nossos indígenas, do-
cumentos sobre a autoria do relato 
e notas de interesse histórico e etno-
gráfico.
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Tela a óleo de autoria de Frei Damaso (1960).
Encontra-se na catedral de Milão.
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Em nome de Deus

aNtONiO carlOs lima

É jornalista.
Da Academia Maranhense de Letras.

PUBLICADO EM MILÃO, em 19091, com o imprimatur da 
Ordem dos Capuchinhos da província da Lombardia, este livro im-
pressionante permanecia inédito no Brasil. 

A edição da Tipografia Fratelli Lanzani, ilustrada com 
fotografias, gravuras e arabescos, que se repetem nesta sua  primeira 
versão em língua portuguesa, na tradução de Sebastião Moreira 
Duarte, destinava-se, especificamente, ao leitor italiano, majori-
tariamente católico, e, em particular, às autoridades do Vaticano. 

Além de propagar na Europa mais um acontecimento ex-
traordinário protagonizado pela Igreja no Novo Mundo, ele pode-
ria contribuir para a criação de condições favoráveis à beatificação 
dos 11 religiosos italianos massacrados, “em nome da fé”, por índios 

1 Embora traga na capa a data 1908, o nihil obstat e o imprimatur da Ordem dos 
Capuchinhos, transcritos na última página, indicam que o livro só foi publicado em 
1909.
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guajajaras, na Colônia São José da Providência, oito anos antes,  no 
sertão do Maranhão, durante o que ficou conhecido como o “Mas-
sacre de Alto Alegre”. 

Os italianos, como os brasileiros, estavam ainda comovi-
dos com a tragédia deflagrada na manhã do dia 13 de março de 
1901, quando centenas de índios atacaram a sede da colônia, im-
plantada cinco anos antes por capuchinhos da mesma Lombardia, 
no lugar conhecido como Alto Alegre, entre os vales dos rios Mearim 
e Grajaú, a meio caminho das cidades de Grajaú e Barra do Corda,  
62 quilômetros selva dentro.  

Em reação ao processo catequético e civilizatório a que es-
tavam submetidos, que lhes exigia a mudança radical dos costumes 
e tradições, os guajajaras, ou tenetehara, como se autodenominam 
esses povos tupis,  mataram os padres e freiras, os internos e serviçais 
do convento e, em novas ações que se estenderam pelo mês de abril, 
trucidaram mais de 200 cristãos, como se referiam indistintamente a 
todos os não índios.

Foi o maior massacre promovido por índios contra civi-
lizados no Brasil, desde a Cabanagem, no Pará, quando, mais de 
sessenta anos antes,  diversas tribos juntaram-se aos cabanos e negros 
na tomada de Belém e na resistência ao poder imperial. 

Para o antropólogo Mércio Pereira Gomes, autor de um li-
vro fundamental sobre os guajajaras, a revolta constituiu “a última 
grande rebelião indígena contra o mundo civilizado que os envolvia e  
compungia à condição de servos, vassalos, ou cidadãos de terceira clas-
se, para serem dissolvidos na massa subserviente de pobres sem terra”.2

Mas frei Bartolomeu da Monza, capuchinho que chega 
a Barra do  Corda poucos anos depois desses acontecimentos (ele 
informa ter deixado a cidade em 1907), narra o episódio para os 

2 GOMES, Mércio Pereira. O índio na história: o povo tenetenara em busca da 
liberdade. Editora Vozes, Petrópolis, RJ, 2002. Págs. 270 e 271.
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seus compatriotas “com amor de filho que deseja honrar a sua Mãe, 
a Santa Igreja”. 

A partir da visão etnocêntrica do mundo que prevaleceu 
no universo acadêmico e conventual da Europa até meados do sécu-
lo XX, marcada pelo preconceito contra os povos primitivos do Novo 
Mundo, então considerados seres inferiores que precisavam ser redi-
midos pela “verdadeira civilização”, a cristã e ocidental, o sacerdote 
descreve o sacrifício dos irmãos capuchinhos e irmãs terciárias que 
deixaram pátria, família e confortos da Europa para se entregar 
plenamente à missão de converter, nas selvas brasileiras, “infiéis sel-
vagens”, para torná-los “cristãos civilizados”.

Ao tempo em que discorre sobre a epopeia franciscana, 
denuncia “a crueldade e a ingratidão” do índio, que teria praticado 
o massacre por má índole – ele é “supersticioso, ladrão, cruel, disso-
luto” –  e induzido por inimigos da missão – positivistas, maçons, 
pastores evangélicos, comerciantes, a massa anticlerical do sertão. 

“Selvagem”,  o índio “parece possuir apetite apenas para o 
delito, e não para o seu remorso”,  pois, para o autor, o indígena que 
habita esses territórios não é o homem primitivo, “e sim o homem 
decaído, é o homem corrompido, é o homem animalizado”. 

Por mais que representasse a consagração da vida, paixão 
e morte  daqueles intrépidos religiosos, elevados à condição de már-
tires, o livro de frei Bartolomeu da Monza, que deve ter chocado os 
católicos italianos e comovido o Santo Padre, ficou limitado àquela 
edição, hoje, felizmente, resgatada pelas Edições do Senado como 
importante testemunho, fruto da mentalidade de uma época, sobre 
um fato histórico de grande relevância. 

Com o tempo, na velocidade do surgimento de novas ideias 
no campo da antropologia e outras ciências sociais, que mudaram a 
visão da Igreja sobre evangelização indígena, a Ordem dos Capu-
chinhos desinteressou-se não apenas pelo livro, por seu anacronismo, 
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mas, também, pela campanha de beatificação das vítimas de Alto 
Alegre, que não encontrou acolhimento no Vaticano.

A missão do Alto Alegre, vista pelo autor destas Notas 
históricas como uma obra de “almas eleitas que mereceram a palma 
e a coroa do martírio”, passou a ser considerada em sua dimensão 
terrena como experiência humana falha, plena de boas e santas in-
tenções, mas equivocada em seus conceitos e métodos.

* 

Quando, em 1891, os capuchinhos lombardos aceitaram 
convite do governo brasileiro para promover a catequese indígena 
na Amazônia, o Brasil vivia um período de grandes transformações. 
À abolição da escravatura, decretada em 1888, seguiu-se a procla-
mação da República (1889). 

Um dos primeiros atos do novo regime, por meio de decre-
to de 7 de janeiro de 1890,  foi proclamar a separação do Estado 
da Igreja, união firmada pelo regime do padroado português desde 
a Colônia. Entre outras consequências, a medida abolia o ensino 
religioso nas escolas e transferia da igreja para o cartório os ofícios 
do matrimônio.

O Maranhão se antecipara na opção pelo Estado laico. A 
23 de dezembro do ano anterior, o governador Pedro Augusto Ta-
vares Júnior decretou a liberdade de culto no Estado e proibiu toda 
e qualquer subvenção do Estado à Igreja católica. As medidas, que 
geraram a renúncia  do governador, com a intervenção do marechal 
Deodoro da Fonseca, chefe do governo republicano, foram mais um 
elemento de desgaste nesse relacionamento.3

Os ideais positivistas que marcaram o final do século XIX,  
com a sua vertente anticlerical, animavam os republicanos mara-

3 Viveiros, Jerônimo de. Benedito Leite, um verdadeiro republicano. Edição do autor.  
Indústrias Gráficas Taveira Ltda. Rio de Janeiro (RJ), 1957. Págs.  22 e 23.
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nhenses havia mais de duas décadas. Ainda reverberava a polêmi-
ca provocada pelo escritor Aluísio Azevedo, com a publicação, em 
1881, do romance O mulato, duramente combatido pelos clérigos, 
retratados ali como vilões. No jornal O pensador, os maçons, como 
eram  designados genericamente os seus redatores, entre os quais o es-
critor, defendiam o livro e atacavam a Igreja. Os padres revidavam 
na Civilização, e a polêmica se ampliava para os jornais Pacotilha, 
O país e o satírico A flecha.

“Nunca se discutiu tanto em São Luís do Maranhão, no 
plano das ideias religiosas, quanto na década em que a Civilização 
foi ali publicada”, observa o escritor Josué Montello, autor de A 
polêmica de Tobias Barreto com os padres do Maranhão. A po-
lêmica, segundo ele, era o elemento do jornal, pertencente ao clero 
maranhense, “na luta contra a maçonaria, contra o protestantismo, 
contra o espiritismo nascente”. 4

Em 1888, o bispo de São Luís, D. Antônio Cândido de 
Alvarenga, reclamava da falta de padres na  maioria das paróquias 
do Maranhão. Responsável por uma diocese que abrangia ainda todo 
o Estado do Piauí, ele enfrentava o “espírito maçônico” dominante, 
segundo o historiador capuchinho Metódio da Nembro. “O proble-
ma grave, agudo e inadiável era a escassez de clero, problema que 
se ia agigantando cada vez mais diante dos ataques de adversários 
atrevidos e da generalizada ignorância religiosa dos fiéis.” 5

Por isso, foi com entusiasmo que o bispo recebeu a consul-
ta de capuchinhos lombardos, fixados, em 1892, em Pernambuco, 
sobre a possibilidade de abrirem uma residência em São Luís. 

4 Montello, Josué. A polêmica de Tobias Barreto com os padres do Maranhão. Livraria 
José Olympio Editora/MEC.  Rio de Janeiro, 1977. Pág. 17.

5  Nembro, Metódio da. In São José de Grajaú, primeira prelazia do Maranhão, pág. 33. 
Edições A Voz de S. Francisco, Fortaleza (CE), 1955). O autor refere-se aos Aponta-
mentos de D. Francisco de Paula e Silva (págs. 358 ss.).
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*

A Missão Capuchinha do Norte do Brasil, ou Missão do 
Maranhão, como ficou conhecida, foi instituída, por decreto canô-
nico, a 12 de maio de 1894, em São Luís, apenas cinco anos após  
a proclamação da República, atendendo a necessidades pastorais da 
Igreja e à estratégia do governo de civilizar as tribos de regiões pouco 
povoadas do sertão maranhense. Em pouco tempo, a ação missioná-
ria estendia-se ao Piauí, Ceará, Pará e Amazonas. 

A prioridade da missão eram os índios. Portanto, já no ano 
seguinte é aberta  uma casa paroquial e, em seguida, uma escola 
indígena em Barra do Corda, a 400 quilômetros de São Luís, em 
cujo hinterland vivem os guajajaras, canelas e mateiros. São cerca 
de 2.200 índios, distribuídos em 22 aldeias. O bom êxito inicial 
leva os religiosos a dar um passo mais ousado: implantar, no centro 
das aldeias, de modo a facilitar o trabalho de atração das crianças e  
contribuir para a manutenção do instituto de Barra do Corda, uma 
colônia agrícola autossustentável e um colégio para meninas índias. 

A 1o  de junho de 1896, como planejado, era inaugurada 
a Colônia de São José da Providência no lugar chamado Alto Ale-
gre. Em pouco tempo, nasce o instituto indígena exclusivo para as 
filhas dos índios, que vai ganhar impulso dois anos depois, com a 
chegada, de Gênova, de seis freiras da Ordem das Irmãs Terceiras 
Capuchinhas de Madre Francesca Rubato.

Aldeamento e colégio, instrumentos de catequese tentados 
pelos jesuítas no século XVIII e pelos próprios capuchinhos, em as-
sociação com o poder monárquico. Nos dois institutos, curumins e 
cunhãs recebem noções diárias de catecismo e instrução básica – ler, 
escrever e contar –, aulas de música, ofícios de carpintaria, olaria, 
sapataria e alfaiataria. 

O propósito, segundo o superior da missão, frei Carlo da San 
Martino Olearo, em carta ao governador Manuel Inácio Belfort Viei-
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ra, de 26 de janeiro de 1887, na qual pede uma subvenção anual de 6 
contos de réis para seus projetos,  é fazer de Alto Alegre “uma povoação 
de indígenas civilizados, colocando, ali, quando for tempo de casarem-
-se, os moços e moças bem educados que saírem dos dois institutos”.

A “cristianização e civilização” dos índios não se alcançará, 
segundo ele, “senão desfazendo com meios pacíficos as aldeias e espa-
lhando as famílias para trabalharem e viverem como cristãos”. Para 
alcançar tal objetivo, o caminho “é procurarmos tirar das aldeias os 
meninos para educá-los com desejos, aspirações e habilitações cristãs”.

Frei Carlo imagina que, “daqui a 50 anos ou um século”, 
a colônia se transformaria em “uma cidade de caboclos com todas as 
artes e indústrias e com caminhos de comunicação para o rio Gra-
jaú e para o rio Mearim, naquele Alto Alegre...” 6

O que ele certamente não contava era com a resistência dos 
próprios índios. “Desde o começo da missão nesta cidade, os frades 
sentiram por parte dos indígenas a maior repulsa na entrega dos 
filhos para a educação catequista que a estes dão aqueles religio-
sos”, registra O Norte, em 24.1.1901. Situação confirmada por frei 
Celso Uboldo, em correspondência a um amigo na Itália:

 “Nas incursões realizadas ultimamente, obtive 42 me-
ninos, seis dos quais fugiram, dois foram para o Céu e os demais 
aprenderam no instituto de uma maneira admirável. Mais de 
uma vez corri perigo de ser flechado, mas Deus salvou-me [...] As 
freiras aqui estão conosco, no mesmo campo de batalha; batalha 
verdadeiramente renhida, porque a nossa situação é difícil [...] 
Estamos sempre em perigo.”

Em seu rigoroso código de convivência, a missão determi-
nava que, uma vez batizado e aceito na nova comunidade, o índio 

6 Correspondências e relatórios de frei Carlo da San Martino Olearo e outros inte-
grantes da Missão do Maranhão constam do Arquivo da igreja do Carmo, em São 
Luís do Maranhão.
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tinha que estar disponível para o trabalho (sempre remunerado, 
conforme muitas vezes mencionado em documentos), não poden-
do retornar às aldeias. Deveria frequentar as cerimônias religiosas, 
obedecer a horários rígidos e não ingerir bebidas alcóolicas. A deso-
bediência implicava punições, que podiam chegar à prisão do infiel 
na cadeia de Barra do Corda. 

Frei Bartolomeu da Monza menciona, em seu livro, di-
versos atentados à vida dos religiosos e a dificuldade em conseguir 
crianças para os internatos, como também  denuncia a existência de 
campanha movida contra a missão pelos regatões – os comerciantes 
que percorriam os rios vendendo mercadorias –, agora prejudicados 
pelo novo centro agrícola; por positivistas, que se manifestavam pela 
imprensa de São Luís censurando o empreendimento; e por pastores 
protestantes que começam a atuar em Barra do Corda. 

Em carta ao ministro-geral, em fevereiro de 1900, frei 
Zaccaria da Malegno conta que “efetivamente, alguns chefes das 
tribos, pela sua natural superstição e, mais ainda, insuflados pelos 
inimigos da missão, os regatões de sempre, e por outras pessoas inte-
ressadas, já manifestavam certa agitação, acusando os missionários 
de quererem matar os filhos dos índios e planejarem secretamente a 
destruição de todas as suas tribos”.7

A insatisfação nas aldeias agrava-se quando um surto de 
sarampo se alastra pela região, atingindo  em cheio os dois institu-
tos. Em menos de dois meses, todas as crianças adoecem. Metade 
delas – 52 – morrem. 

O horror daqueles dias é narrado em cartas que as irmãs 
enviam de Alto Alegre a suas superioras e parentes na Itália e às quais 
frei Bartolomeu não teve acesso quando publicou estas suas Notas. 
Elas estão transcritas, ao lado de outros importantes documentos, no 

7 Merlatti, Graziella. Amor e martírio em Alto Alegre, tradução de Vito Milesi. Ética 
Editora, 2001. Pág. 47.
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livro Amore e martirio nella foresta, publicado também em Milão, 
em 2000, pelo Instituto Capuchinho de Madre Rubatto. 

A 28 de fevereiro de 1900, Irmã Inês, uma das freiras do 
internato, escreve à sua superiora:

“Com pouco, a nossa casa ficou cheia de caboclos, todos 
querendo ver suas filhas. Para acalmá-los, com medo de uma revol-
ta, tivemos que abrigar em casa quase todas as mães das meninas 
durante dois dias e duas noites. Imagine, Madre, a nossa casa trans-
formada em aldeia! As mulheres cantavam, gritavam e choravam, 
e nós a correr, ora ao lado de uma, ora ao lado de outra, para lhes 
dar carinho e indicar que não havia cilada alguma em roubar-lhes 
as meninas.”8

Incidente tão explosivo quanto a epidemia foi a prisão, em 
setembro daquele ano,  do índio João Caboré, sob a acusação de ter 
cometido adultério. 

Cacique da aldeia do Coco, a mais numerosa, Caboré 
fora criado por famílias de Barra do Corda, sabia ler e escrever, era 
batizado e se impunha como líder.  Depois de casar-se em cerimônia 
religiosa, tinha sido visto com nova mulher, o que era inadmissível 
a um índio feito cristão – mas era prática comum em sua tribo. 
Foi preso e conduzido para a cadeia pública de Barra do Corda. 
E jurou vingança. Durante o restante do ano de 1900, visitou  as 
aldeias, convidando os caboclos, principalmente os que tinham so-
frido algum tipo de punição, para a guerra aos missionários.

Os padres e freiras foram muitas vezes avisados desses pre-
parativos, mas, apesar dos atentados frequentes e das ameaças isola-
das, não conseguiram detectar a crescente inquietação nas aldeias. 

8 Clarões de bondade e heroísmo das sete religiosas martirizadas através de 
cartas autografadas. Edições A Voz de São Francisco, Fortaleza (CE). Convento  
Sagrado Coração de Jesus dos Frades Capuchinhos, março 1951. 
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O ataque anunciado aconteceu às 5 horas da manhã de 
13 de março de 1901, quando os padres e freiras iniciavam a pri-
meira missa do dia na igrejinha de Alto Alegre. 

* 

A tragédia, que teve o efeito de uma hecatombe para as popu-
lações de Barra do Corda e Grajaú,  abalou o sertão maranhense, reper-
cutiu em São Luís e em todo o país, e provocou manifestação de pesar do  
papa Leão XIII, que a recebeu como “as primícias do século XX”. 

O governador João Gualberto Torreão da Costa, que 
apoiara a Colônia mas era agora acusado pelos capuchinhos de ser 
um positivista simpático aos índios,  desautorizou o contra-ataque 
das forças militares e voluntárias organizadas em Barra do Corda 
e Grajaú para combater os rebeldes, o que evitou morticínio maior. 
Mandou também fechar o instituto de Barra do Corda e devolver 
as crianças aos pais.9

Os líderes da rebelião foram presos e levados a julgamento 
em Barra do Corda. 

Refletindo o pensamento positivista dominante, parte da 
imprensa de São Luís, principalmente os jornais Diário do Mara-
nhão e Pacotilha, além da Gazeta Caxiense, acusava os frades de 
terem fomentado a revolta ao interferir no modo de vida dos indí-
genas e se apropriado indevidamente de seus filhos. “Até os irracio-
nais têm amor aos filhos; o indígena não deve tê-lo?”, provocava 
o redator do Diário do Maranhão (1o de abril de 1901). 

Os índios foram absolvidos, considerados “inimputáveis” 
perante a lei.

Mas não foram perdoados, até hoje, pelas populações dos 
dois municípios, que passaram a cultuar, com o estímulo da Igreja, 

9 Mensagem do governador João Gualberto Torreão da Costa ao Congresso do Estado, em 
10 de fevereiro de 1902. Pág. 2. (Arquivo Público do Estado do Maranhão.)
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os “mártires” de Alto Alegre, em contraposição à imagem dos “algo-
zes e assassinos”.

Os capuchinhos construíram, com gestos e providências,  a 
narrativa sobre o episódio que iria prevalecer por todo o século.

Os restos mortais dos padres e freiras foram depositadas 
numa urna, exposta aos fiéis na igreja de Barra do Corda, enquanto 
missas solenes  em memória dos religiosos sacrificados eram promovi-
das em São Luís, Fortaleza, Recife,  Rio de Janeiro e outras capitais. 

Na Itália, cuidou-se da edição deste Massacro di Alto 
Alegre, enquanto frei Dâmaso encarregava-se de pintar uma tela 
em óleo de grandes dimensões em que as vítimas da barbárie flutu-
am num céu de nuvens. A reprodução da imagem, em santinhos, foi 
distribuída profusamente nas dioceses da Itália e do Brasil.

Para que não se apagasse da memória dos católicos aquela 
ignomínia, na fachada recoberta de mármore de Carrara da nova 
igreja de Barra do Corda,  inaugurada em 1951,  foram afixadas,  
sob um fundo dourado,  as efígies dos mortos.

* 

A Ordem dos Capuchinhos demorou mais de meio século 
para reconhecer os equívocos daquele projeto de evangelização indígena 
que procurava combinar, de forma radical,  catequese e colonização. 

A congregação sabia, por experiência, que o Regulamento 
da catequese e civilização dos índios, aprovado por decreto do impe-
rador,  em 1845,  e que vigorou até o advento da República, proibia 
a imposição do catolicismo e desaconselhava a reclusão, contra a 
vontade dos pais, das crianças indígenas dos aldeamentos.  Desse 
projeto, em que o Estado compartilha a administração dos assuntos 
indígenas com as ordens religiosas, participaram dezenas de capu-
chinhos  italianos, à frente de diversos aldeamentos. 

Do aldeamento São Pedro de Alcântara (1855-1895), no 
Paraná, frei Timóteo de Castelnuovo advertira, em relatório, que na  
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instrução religiosa e das primeiras letras que tentara introduzir entre 
os índios, “é forçoso lhe diga, não fui feliz no meu empenho; e não 
conheço quem o tenha sido”.10 Os caingangues, guaranis e caiovás 
rejeitam o batismo e o casamento (“a poligamia simultânea impede 
esse sacramento”) e não admitem abandonar a prática de seus rituais. 

Poderia ter igualmente funcionado como alerta aos no-
vos catequistas a experiência do capuchinho Giuseppe Maria da 
Loro, que estivera com esses mesmos guajajaras entre 1870 e 1875. 
Nomeado pelo governo diretor da colônia Dois Braços, frei Giuse-
ppe Maria enfrentou a resistência dos índios às suas tentativas de 
reduzi-los , e teve que fugir,  ameaçado de morte.

Estivessem sintonizados com as ideias que circulavam 
além dos muros dos conventos e centros teológicos, os capuchinhos 
desembarcados no Maranhão naquele fim de século saberiam que 
o etnocentrismo, na verdade o eurocentrismo, já provocava discus-
sões acaloradas nas academias. Na Universidade de Colúmbia, nos 
Estados Unidos, o alemão Franz Boas dava início a uma revolução 
nos estudos antropológicos, ao combater o conceito, então generali-
zado, de que existiria uma escala evolutiva da condição humana, 
tendo na base o ”selvagem”, e, no ponto mais alto, as sociedades 
civilizadas europeias, que deveriam servir de espelho e modelo às 
demais. 

Pioneiro em ideias sobre igualdade racial, matriz dos mo-
dernos estudos de antropologia cultural, Franz Boas demonstrava 
que indígenas de algumas regiões da América tinham atingido ní-
veis de desenvolvimento comparáveis aos dos povos de que se origi-
navam as civilizações europeias contemporâneas.  Nasciam os prin-
cípios do relativismo cultural, recomendando que, no contato com 

10 Amoroso, Marta Rosa. “Mudança de hábito: catequese e educação para índios nos 
aldeamentos capuchinhos”, In Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 13 nº 37. São 
Paulo (SP), 1998.
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os povos ditos naturais,  não houvesse interferência e mudança dos  
seus costumes e tradições. 

Mas a grande mudança de mentalidade na Igreja só vai 
ocorrer a partir do Concílio Vaticano II, convocado em 1961, pelo 
papa João XXIII, para “promover o incremento da fé católica e 
uma saudável renovação dos costumes do povo cristão, e adap-
tar a disciplina eclesiástica às condições do nosso tempo e do 
mundo moderno”. Com o decreto Ad gentes, de 1965, já sob o 
pontificado de Paulo VI, estabelecia-se que, na atividade missioná-
ria, deveria ser ressaltada “a afirmação de que a fé católica não se 
vincula diretamente a nenhuma expressão cultural em particu-
lar, mas deve adequar-se às diversas culturas dos povos aos quais 
a mensagem evangélica é transmitida”.

O novo pensamento cristaliza-se já no ano de 1979, nas 
palavras de João Paulo II, na exortação apostólica Catechesi Tra-
dendae, dirigida a todos os missionários:

“A catequese tem de procurar conhecer essas culturas e 
as suas componentes essenciais; ela deve aprender as suas expres-
sões mais significativas; e deve também saber respeitar os seus 
valores e riquezas próprias. É desse modo que ela poderá propor 
a tais culturas o conhecimento do mistério escondido e ajudá-
-las a que façam surgir da sua própria tradição viva expressões 
originais de vida, de celebração e de pensamento cristãos”.

Era o conceito de inculturação, que passaria a ser adotado 
nas missões estrangeiras.

No centenário da Missão do Maranhão, em 1993, o Pro-
vincial de Milão, Fidencio Volpi, sucessor de José Rovetta, que a au-
torizara, escreveu, no livro Eles saíram para semear, publicado pelo 
Convento do Carmo, em São Luís, que “os nossos antigos, em força 
de grande pressa que os impelia a ir como discípulos dos primeiros 
cujos feitos são narrados nos atos dos apóstolos, não tiveram tempo 
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ou não sentiram urgente a necessidade de conhecer antes de evange-
lizar”. Para ele, “hoje não é mais possível nem admissível fazer isso”. 

A publicação, na Itália, em 2000, e no Brasil, em 2001,  
do livro Amor e martírio, sob o patrocínio da Congregação das 
Irmãs Terceiras de Madre Rubato - vítimas de Alto Alegre –, reflete, 
mais de um século depois da aparição deste livro de frei Bartolomeu 
da Monza,  essa visão renovada da Igreja. “Devemos ter presen-
te que todos os empreendimentos pioneiros capazes de revolucionar 
uma situação sociocultural e política sempre têm algo de ingenuida-
de e loucura”, diz Arturo Paoli na apresentação do livro. Os márti-
res, segundo ele, “não perceberam a gravidade e as consequências do 
infeliz conúbio entre catequese e colonialismo.”

O fracasso do empreendimento de São José da Providên-
cia, concebido como um modelo de civilização e evangelização 
indígena, não diminuiu o fervor missionário e o desejo de servir, 
principalmente às populações mais humildes, dos capuchinhos no 
Maranhão.  Em pouco mais de um século, eles realizaram uma 
obra extraordinária de catequese e serviço social, construindo igre-
jas, conventos, colégios e hospitais, participando do desenvolvimento 
de regiões remotas de todo o Norte do Brasil.

Afinal, o reconhecimento dos erros não representava uma 
condenação. Em sua mensagem por ocasião daquele centenário, João 
Paulo II ensinou que “devemos louvar e abençoar ao Senhor por 
aquele primeiro grupo de missionários no Brasil que, liderados 
pelo padre Carlo de San Martino Olearo, plantaram nas terras 
brasileiras a semente da vossa presença; damos graças igualmente 
a vossos confrades que sacrificaram suas vidas para dar a conhecer 
a Cristo nas cidades e nas florestas, às vocações que surgiram anos 
a seguir, que hoje são continuidade do vosso trabalho”.11

11 A mensagem de João Paulo II, em português, tal como transcrita, consta do livro Saí-
ram para semear. Editora Velar, Convento do Carmo, São Luís, MA. Págs . 16 e 17.
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Já o Papa Francisco, à frente do que parece ser uma nova 
revolução na Igreja, exige muito mais dos que, em nome de Deus, 
cometeram erros ou injustiças no relacionamento com os povos in-
dígenas. Falando aos mexicanos, em fevereiro de 2016, disse Sua 
Santidade, em penitência:

“Muitas vezes, de modo sistemático e estrutural, seus 
povos [indígenas] não foram compreendidos e foram excluídos 
da sociedade. Alguns consideraram inferiores seus valores, sua 
cultura e suas tradições [...]  Que tristeza! Que bem nos traria 
fazer um exame de consciência e aprender a dizer: Perdão.”

Todos esses fatos reforçam a importância da leitura, hoje, 
destas Notas históricas de frei Bartolomeu da Monza, publicadas há 
mais de cem anos, como contribuição para o melhor entendimento 
das complexas relações entre missionários católicos e indígenas em 
um Brasil republicano em formação.

    

(email: antoniocglima@uol.com.br)
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Prefácio

ESUS CRISTO, antes de subir aos Céus e voltar a seu Divino 
Pai, formou e constituiu o primeiro grupo de missionários nas pes-
soas de seus apóstolos, quando lhes disse: “Ide por todo o mundo, 
anunciai o Evangelho a todas as criaturas.” Fiéis ao legado rece-
bido, os apóstolos iniciaram sua missão no dia de Pentecostes, após 
haverem recebido o Espírito Santo. Naquele dia, eles pregaram e 
anunciaram Jesus Cristo aos partas e aos medos, aos elamitas e aos 
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto 
e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das cidades da Líbia 
que fica no entorno de Cirene, e aos peregrinos romanos. Naquele 
mesmo dia, começaram os doestos e perseguições contra os enviados 
do Senhor, porque, enquanto alguns se enchiam de admiração e se 
extasiavam ao ouvir as grandezas de Deus que lhes eram anuncia-
das, outros zombavam e acusavam os apóstolos de estarem embria-
gados.  Naquele dia, começou a luta que os missionários de Cristo 
teriam que enfrentar pela propagação da santa fé e pelo estabeleci-

J
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mento da Santa Igreja.  Iniciado o combate, eis ainda que aparece 
o defensor da verdade, Pedro. Sim, é Pedro que, chefe e pastor da-
quele grupo de novéis missionários e dos futuros crentes, surge para 
defender os companheiros no divino apostolado e rebater o escárnio 
dos adversários.  Foi Pedro quem, antecipando-se a todos, fez emu-
decer os inimigos dos enviados de Cristo, e quem, em primeiro lu-
gar, anunciou às nações a vinda do Messias, e, com as palavras do 
profeta Joel, convidou os filhos da nova Sião a exultar e alegrar-se 
no Senhor Deus que lhe deu o doutor da justiça.1 

Confirmada pelo Espírito Santo, a palavra daqueles pri-
meiros missionários operava milagres, e os filhos da Santa Igreja, 
da nova Sinagoga, da esposa de Jesus Cristo, verdadeiro Abraão, 
multiplicavam-se como as estrelas do céu e como as areias do mar.  
Ao primeiro anúncio do Evangelho, cerca de três mil almas recebe-
ram a palavra de Deus, e a cada dia o Senhor acrescentava novos 
crentes à mesma sociedade.

Aqueles primeiros missionários foram postos na prisão: 
com graves ameaças, foram intimados a, de modo nenhum, falarem 
e ensinarem em nome de Jesus; mas eles, que sabiam que às potes-
tades ordenadas por Deus há de se prestar a honra que lhes cabe, 
sabiam também que antes de tudo se deve obedecer a Deus, e por 
isso responderam: “Se, perante Deus, é justo obedecer-vos a vós antes 
que a Deus, julgai-o vós mesmos: mas nós não podemos deixar de 
falar das coisas que vimos e ouvimos.”  Os apóstolos, não podendo 
deixar de cumprir a missão recebida, continuavam a pregar, pelo 

1 A edição original deste livro contém passagens com palavras truncadas que difi-
cultam compreender o que, de fato, escreveu o Autor.  Aqui, nem o confronto da 
profecia (Joel II, 23) invocada por Pedro nos Atos dos Apóstolos (II,16-21) facilita 
entender o que diz o texto italiano: “Fu Pietro che [...] invitò i figliuoli della novella 
Sionne ad esultare e rallegrarsi nel Signore Iddio perchè a lei ha dato il dottore della 
giustizia.”  (N. T.).
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que foram outra vez postos a ferro; antes, porém, espancaram-nos 
como a escravos, mas eles partiram contentes por terem sido achados 
dignos de padecer impropérios pelo nome de Cristo, e, no templo ou 
nas casas, não cessavam de pregar o nome de seu Senhor.

É no apostolado daqueles primeiros missionários que 
encontramos o espírito da Igreja, a sua missão e toda a sua história.  
Não fosse tal apostolado, a Igreja deixaria de existir, porque não 
teria mais uma missão.  Ao enviar os seus missionários às quatro 
partes do mundo, a Igreja mais não faz que cumprir e executar a 
missão recebida de Jesus Cristo, missão que durará até que haja um 
só rebanho e um só pastor, e, pois, irá até à consumação dos séculos, 
porque mesmo quando houver um só rebanho e um só pastor, o su-
cessor de Pedro e dos apóstolos, o papa, os bispos e os sacerdotes terão 
que levar adiante tal missão, para manter e conservar a unidade 
da fé e fazer que todos perseverem e permaneçam um só coração e 
uma só alma.

Essa é a razão por que ainda hoje vemos São Pedro, em 
seu sucessor, o Romano Pontífice, assistido pelos apóstolos, que são os 
bispos, a continuar a missão recebida e a enviar missionários a toda 
parte, para anunciarem a feliz Nova a todos os que ainda jazem em 
trevas.  Para a Igreja, o mundo não tem partes, não existem reinos, 
mas é um todo.  Europa, Ásia, América, Austrália não passam de 
nomes: para a Igreja, não há distinção entre brancos e pretos, ver-
melhos e amarelos.  Para Ela, todos os homens têm um só Criador, 
todos são filhos de Adão, todos são irmãos em Jesus Cristo, todos são 
membros de um só corpo, todos são criados à imagem e semelhança 
de Deus, todos têm um só e mesmo fim: amar e servir ao Senhor 
nesta vida, para gozá-lo depois na eternidade.  A Igreja, esposa de 
Cristo e mãe de todos os homens, não faz distinção entre o civiliza-
do e o bárbaro, o sábio e o ignorante, o habitante das cidades mais 
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populosas e refinadas e o embrutecido habitante das selvas. Todos 
têm uma alma a salvar, todos foram redimidos com o preciosíssimo 
sangue de Jesus Cristo. Ninguém foi excluído, portanto todos devem 
ouvir a voz dAquele que é caminho, verdade e vida, e essa voz hão 
de ouvi-la pela boca dos enviados do Senhor.

Eis o porquê da universalidade e perpetuidade da missão 
da Igreja. Eis a razão por que, na Igreja, sempre se acharão valo-
rosos missionários que, novos apóstolos, tudo abandonarão para pe-
netrarem em selvas virgens com o só fim de reclamarem almas para 
a fé, e assim lhes abrir as portas da eterna felicidade. Eis por que 
ainda hoje se faz ouvir tão fortemente a voz de Jesus Cristo, que diz: 
“Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas.”  
E por isso a história da Igreja é a história das suas missões.

A fundação da colônia de Alto Alegre pelos padres capuchi-
nhos da Província de São Carlos da Lombardia, o subsequente mas-
sacre dos missionários, das Irmãs Terciárias Capuchinhas, de seus 
colonos, e sua total destruição, é mais uma prova da continuidade 
da missão confiada por Jesus Cristo aos seus apóstolos e à sua Igreja.

Eu, então, escrevo estas linhas com amor de filho que de-
seja honrar a sua Mãe, a Santa Igreja.  Escrevo com o amor de um 
irmão que deseja rememorar os sacrifícios e a morte de irmãos e ir-
mãs em São Francisco, ouvindo a notícia de cuja morte exclamou o 
pontífice Leão XIII: “Eis as primícias dos mártires do século XX”.  O 
que descreverei nestas páginas é a morte de humildes mas intrépidos 
religiosos capuchinhos que, obedecendo à voz de Jesus Cristo que os 
chamava ao apostolado, à vida missionária, separaram-se de seus 
amados parentes e irmãos de religião, e deixaram a pátria querida 
para penetrar nas selvas virgens e inexploradas do Brasil e viver no 
meio de tribos selvagens, com o fim único de converter almas a Cris-
to e salvá-las. É a morte de humildes esposas de Jesus Cristo, que, 
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vestindo os humildes trapos de São Francisco, se dedicaram com a 
maior abnegação à educação das filhas dos selvagens. É a morte de 
magnânimos missionários e de santas heroínas que, depois de terem 
vivido segregadas do mundo civil, depois de terem operado prodígios 
de energia e de zelo, depois de terem estabelecido escolas, erguido 
estabelecimentos agrícolas, beneficiado terras, depois de terem edi-
ficado a todos com palavras e obras, depois de terem dado exemplos 
de abnegação e sacrifícios, no momento em que, contentes pelo êxito 
obtido, nutriam as mais puras esperanças, caíram vítimas às mãos 
daqueles mesmos a quem tanto haviam beneficiado, e ensoparam 
com o próprio sangue a mesma terra que haviam irrigado com tanto 
suor, e que fora testemunha de tantas virtudes. É a morte de almas 
eleitas que mereceram a palma e a coroa do martírio, visto que, 
a exemplo de São Paulo, Apóstolo dos Gentios, fizeram tudo para 
todos a fim de a todos ganharem para Jesus Cristo, e que de todos se 
fizeram servos para a todos converterem ao verdadeiro Deus.

Meus caros irmãos e irmãs em São Francisco! Do Céu, onde 
reinais e onde já recebestes a vossa recompensa, concedei, a quem vos 
oferece este pequeno tributo, parte da vossa fé, do vosso zelo, para que, 
seguindo o vosso exemplo, esteja sempre pronto a abraçar o que preciso 
for pela dilatação do reino de Deus, pela defesa da santa Religião, 
pela salvação das almas, para um dia estar convosco a fazer parte da 
eterna glória.2

2 Chamando de mártires a meus irmãos capuchinhos e irmãs terciárias barbaramente 
assassinados pelos selvagens em Alto Alegre, no dia 13 de março de 1901, não pre-
tendo antecipar-me ao juízo da Santa Igreja, da qual me glorio de ser filho devotado, 
e ao juízo da qual submeto-me total e inteiramente. 
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Capítulo I
FUNDAÇÃO DA CIDADE DA BARRA DO CORDA 

E CHEGADA DOS PADRES CAPUCHINHOS

BARRA DO CORDA é assim chamada pelas colinas que a circundam 
e formam um verdadeiro paredão ao rio Corda.

Antes de 1839, a localidade era coberta de matas virgens, no 
meio das quais viviam errantes, hoje aqui, amanhã noutro lugar, as tribos 
dos canelas, dos mateiros e dos guajajaras.  Antigamente, e antes que os 
missionários penetrassem nas matas virgens do Brasil, a vida dos selvagens 
era a mais brutal, abandonada à devassidão, à bebedeira, à mais terrível 
luxúria, fatal condição da humanidade degenerada, que se acha em nível 
ainda mais baixo que o dos brutos que não têm razão.  Eles viviam num 
estado de antinatureza que, em vez de elevar-se, resvala cada vez mais no 
embrutecimento, selo do pecado que não pode ser cancelado senão pela 
mão de Deus através do ministério dos sacerdotes da sua santa religião.

Quando os missionários entraram pela primeira vez naquelas 
florestas e encontraram os selvagens, eles, como enviados do Senhor, se 
desdobraram num zelo verdadeiramente sobre-humano, e, com a ajuda 
daquele Deus que tudo pode, conseguiram reunir, em pequenas aldeias, 
algumas tribos, apenas para ser depois amargamente enganados, porque 
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os adultos na maioria das vezes voltavam à vida brutal.  De quanto seria 
sua brutalidade pode-se ter uma ideia quando se pensa que em 1537, com 
toda seriedade, alguns missionários propuseram a seguinte questão ao papa 
Paulo III: se os selvagens deviam ser considerados como seres humanos, 
e se podiam ser batizados.  Por causa desse embrutecimento, e engolfa-
dos por obstáculos quase insuperáveis, os missionários, sabendo que Deus 
pode suscitar filhos até das pedras, continuaram a obra evangélica com 
zelo infatigável.  Esse extraordinário trabalho foi coroado de sucesso e a 
seu tempo trouxe frutos abundantes. Tribos inteiras foram convertidas ao 
cristianismo, cidades foram fundadas, e o Brasil pôde ser povoado por um 
povo civilizado e cristão retirado das selvas.  E onde não conseguiram fun-
dar cidades e estabelecer comunidades cristãs, os missionários conseguiram 
pelo menos instilar no coração dos selvagens a ideia da própria dignidade, 
e lançar a semente que ainda hoje, embora desconhecido a quem não co-
nhece o selvagem, não para de produzir frutos e oferecer esperança de um 
futuro e completo ressurgimento.  A influência dos missionários e dos seus 
instrutores transmitia-se de tribo a tribo, não sendo de admirar que quan-
do portugueses e brasileiros ocuparam pela primeira vez o lugar onde no 
presente surge a pequena cidade de Barra do Corda, as tribos selvagens dos 
canelas, mateiros e guajajaras, que vagueavam nos arredores, não oferece-
ram resistência, mas pacificamente se retiraram e se infiltraram nas selvas.  
E nem é de admirar que, passado o tempo, se tenha estabelecido certa 
relação entre os novos ocupantes e os selvagens, e que estes, quando lhes 
convinha ou vinha ao capricho, se prestassem a vários trabalhos e serviços.

Em 1855, Barra do Corda tinha já uma população suficiente 
para tornar-se vila, e assim foi oficialmente reconhecida pelo Governo.  
Naquele tempo, alguns desejaram estabelecer uma espécie de diretoria para 
os selvagens, e especialmente para a tribo dos canelas, a mais inteligente e 
que mais se prestava aos trabalhos.  A ideia foi adotada e posta em prática.  
O primeiro a ocupar aquele posto foi Manuel Rodrigues de Melo Uchoa.  
Este tinha idade já avançada e, por isso, nunca ou quase nunca se meteu 
nos negócios dos selvagens, e a coisa andava razoavelmente bem.  Sucedeu-
-lhe João da Cunha Alcanfor.  Homem ativo, empreendedor, destemido, 
fixou moradia próximo às aldeias dos selvagens, no lugar que hoje se cha-
ma Cateté.  O senhor Cunha serviu-se do título de diretor para tiranizar 
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os selvagens, começando por tomar toda a tribo dos canelas como de sua 
propriedade privada, forçando-os a preparar terrenos e fazer roças, obri-
gando-os a cultivá-las para que ele se apropriasse da produção, deixando os 
pobres selvagens a passar fome.  

Em sua generalidade, os diretores dos selvagens não eram homens 
de coração, mas gente sem temor de Deus e sem consciência: professavam o 
cristianismo sem, no entanto, se disporem a conformar-se minimamente a 
seus preceitos.  Levavam uma vida tranquilamente animalesca, aproveitan-
do-se do suor dos pobres selvagens, e sempre indiferentes aos seus sofrimen-
tos, suas privações e sua miséria.  Pelo mau exemplo de sua perversidade, era 
impossível deixarem aos selvagens um bom conceito sobre o cristianismo 
e os cristãos, em geral.  A coisa vinha de longo tempo, e os selvagens não 
tinham mais como suportar a terrível sujeição imposta pelo senhor Cunha.  

Em 1859, toda a tribo dos canelas se insurgiu em protesto contra 
aquele jugo, que eles consideravam pior que a escravidão.  De temperamento 
irritabilíssimo, ansiosos por romper as correntes que os prendiam e faziam de-
les outras tantas bestas de carga, eles se lançaram contra a habitação do diretor.  
Este, durante o assalto, conseguiu fugir para Barra do Corda, mas seu cunhado 
João Alves foi vitimado pelos selvagens, cuja vingança não parou por aí: eles 
puseram fogo à casa, destruíram toda a plantação e se embrenharam na mata.

Por alguns dias, Barra do Corda esteve em grande alarme, até 
que, chegando o major Antônio de Sousa Carvalho e mais de cem homens, 
perseguiram os fugitivos no interior da mata.  Alguns foram presos, con-
duzidos a Barra e postos na cadeia.  Todos, porém, escaparam enquanto se 
montava o processo.  Junto com os selvagens também foram processados 
o coronel Frederico Augusto de Sousa e Inácio José de Meneses, mas esses 
terminaram absolvidos.  No Brasil, os senhores e politiqueiros que se põem 
do lado do Governo jamais são condenados: podem cometer e mandar 
cometer os mais graves crimes, que sempre ficam em liberdade.  

Voltada a calma, o Governo nomeou outros diretores para a co-
lônia.  Mas, sabedores da sublevação contra o senhor Cunha, aqueles dire-
tores acharam melhor abandonar os selvagens à própria sorte, quase nunca 
interferindo nos negócios deles: o cargo que aceitavam era apenas pelo 
título, que trazia privilégios, e pelo que pagava, e eles não se preocupavam 
com a civilização dos selvagens.
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Assim continuou até o ano de 1870.  Foi naquele ano que um 
padre capuchinho, o reverendo padre Giuseppe Maria da Loro, foi nomeado 
diretor das tribos selvagens.  Eis o que desse padre diz um dos mais encarni-
çados inimigos das nossas missões capuchinhas, o senhor Francisco de Melo 
Albuquerque: “Este missionário pensava em organizar a colônia chamada 
Dois Braços, perto das aldeias.  Para tanto, reuniu naquela localidade todas 
as famílias dos selvagens que já se haviam separado do núcleo.  Esse capu-
chinho governou os selvagens com rara inteligência e sagacidade: obrigou 
todos a trabalhar e a fazer grandes roças, com grande sucesso; proibiu que 
entrassem estranhos na colônia; e vigiava tudo por intermédio de guardas 
que ele mesmo escolhia entre os selvagens de sua confiança.”  E eu posso 
aduzir, por informações obtidas no lugar, que ele distribuía as horas do dia 
entre trabalho e instrução religiosa e civil, e que, depois de pouco tempo no 
meio deles, acabaram a libertinagem, a crápula, e outros desregramentos; a 
antiga preguiça e indolência foi substituída pela diligência e atividade, de 
modo que, em mais de uma ocasião, foram os selvagens dirigidos pelo zeloso 
missionário capuchinho que salvaram a cidade de Barra do Corda dos efeitos 

Vista geral de Barra do Corda
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da carestia causada por uma terrível seca.  Acompanhado dos selvagens, o 
padre missionário descia em canoas carregadas de cereais e legumes, frutas, 
etc., e atendia às necessidades de todos.  

Mas também para aquele zeloso padre chegou o tempo da terrível 
prova.  Para nada lhe valeram sua ilimitada paciência, sua intrépida coragem 
e suas severas e veementes exortações. O inimigo já havia penetrado no cam-
po e semeado a cizânia.  Quando as colônias se tornam suficientemente está-
veis, aproveitadores infiltram-se em surdina entre os selvagens, prometendo-
-lhes mundos e fundos, representando o missionário como um tirano de sua 
liberdade e de sua consciência, alguém de lhes querer impor obrigações que 
não existem, que os priva do que há de mais lícito sobre a Terra, e que, se pa-
rece ajudá-los sob o aspecto material, é somente para reduzi-los à escravidão 
moral, e, portanto, é necessário que se revoltem.  

Igreja de Barra do Corda
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O menor motivo serve para atear-se o fogo devastador, que re-
duzirá tudo a cinzas.  Assim se deu com o padre Giuseppe da Loro.  Passa-
dos apenas cinco anos, os selvagens, instigados por chefões interesseiros, se 
rebelaram, e o padre Giuseppe, avisado, mal teve tempo de subtrair-se ao 
perigo da morte iminente, cruel e bárbara.

Os selvagens tiveram ainda diretores civis, mas estes permanece-
ram sempre afastados e nenhuma correspondência mantiveram com eles.  
Naquele período, Barra do Corda foi visitada pelo m. reverendo padre 
Antonino da Reschio, que depois foi secretário-geral das Missões.  Mas ele 
foi tratado tão mal, que uma vez foi convidado a tomar refeição com os 
animais!  E isso, não de parte dos selvagens, mas dos semiportugueses, raça 
que leva na fronte a marca da maldição de Deus. 

Em 1895, chegou a Barra do Corda o m. reverendo padre Carlo 
da San Martino, superior regular das Missões dos Padres Capuchinhos da 
Província de São Carlos da Lombardia no norte do Brasil. Seu nome já era 
conhecido, e todos esperavam sua chegada com a maior ansiedade.  Ele foi 
recebido por toda a cidade com grande demonstração de alegria, e logo 
conquistou o amor e a estima de todos, e foi grande a sua influência, nem 
podia ser de outra forma. Eis o que, sobre o padre Carlo, escreve a senhora 
Gemma Ferrugia em seu livro Nossa Senhora do Mar Doce: “Frei Carlo!  
Seu nome é reverenciado, lá, como o de um santo; o governador o consulta 
e aceita seus conselhos; os companheiros lhe têm veneração; muitos índios 
ainda não convertidos e ainda embebidos, todos, de superstições bárbaras e 
não raro ferozes, beijam o hábito de frei Carlo numa espécie de idolatria... 
Uma noite vi o frade tremendo de febre, abatido, os olhos ofuscados pelo 
sofrimento físico, abandonar a rede para correr a confortar alguém que o 
tinha chamado:

“– Não se mexa, padre, não se trata de um moribundo, mas de 
um impostor, um bêbado. 

“– Em todo caso, enfermo” – respondeu – “e eu vou.   Minha 
vida não me pertence, é de todos.”

Ao padre Carlo, cingido com tal auréola, foi fácil tornar a fun-
dar uma casa das Missões em Barra do Corda.  Naquela casa, que já viu 
dias melhores, que já foi instituto de educação para os filhos dos selvagens, 
e cujos alunos alegravam toda a cidade com seus instrumentos musicais, 
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restam somente três padres e um irmão leigo. Mesmo assim, é uma casa de 
bênção para aquelas populações, porque aqueles sacerdotes são os únicos 
que se encontram naquelas extensíssimas regiões. Não fossem os padres ca-
puchinhos, humanamente falando, aqueles povos não teriam mais religião 
nenhuma.
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Capítulo II
FUNDAÇÃO DA COLÔNIA DE SÃO JOSÉ DA  

PROVIDÊNCIA EM ALTO ALEGRE

AVESSO AO MAIS LEVE REPOUSO, o homem apostólico procura 
sempre ampliar o campo da operosidade sua e de seus missionários, por 
onde semear em outro solo a semente do Evangelho.  

Assim fez o m. reverendo padre Carlo.  A tudo o seu coração 
abraçava.  Ele não queria abandonar a si mesmos os que já eram cristãos.  A 
vinha do Senhor tem sempre necessidade de seus operários: sem cultivado-
res, tudo se torna árido e fenece, o que sucede no campo material também 
reflete no espiritual.  Mas o m. reverendo padre Carlo não esquecia que o 
fim principal da Missão era a catequese dos índios ou selvagens. Tirá-los de 
seus bárbaros costumes, fazê-los crentes e civilizá-los, conduzindo-os à prá-
tica de seus deveres perante Deus e os homens, eis o ideal do padre Carlo.

Padre Carlo sabia que, na distância de aproximadamente 14 lé-
guas da Barra do Corda – equivalentes a 94 km – ficavam as aldeias de 
Canabrava, Coco, Jenipabu e Nanu, habitadas por selvagens da tribo dos 
guajajaras, e que, não muito longe, ficavam outras aldeias, habitadas pela 
tribo dos gaviões.  Seu desejo foi, então, estabelecer os seus religiosos num 
centro em que pudessem atender a todos, sem necessidade de longas e in-
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termináveis viagens. Ele manifestou tal desejo, e logo ficou sabendo que na 
Barra do Corda achava-se um certo Manuel Salomão, o qual, juntamente 
com outro senhor chamado Raimundo de Melo, possuía terrenos em Alto 
Alegre, e que, solicitados, poderiam vendê-los para a Missão.  O lugar foi 
julgado correspondente à finalidade que o sacerdote tinha em mente.  Após 
as devidas tratativas, e observadas todas as formalidades legais, a proprie-
dade passou, mediante pagamento, para a Missão.  Feitas instâncias junto 
ao governador, que naquele tempo era o senhor Carvalho Branco, disposto 
à civilização dos selvagens, este cedeu uma légua de terra para cada lado 
da casa que seria levantada, além de meia légua de terra ao redor de cada 
aldeia, deixando para a Missão a livre administração e os frutos da área, 
sob condição de serem usados para o sustento e a educação dos pequenos 
selvagens. Afora uma pequena parte, aquelas terras eram cobertas de mata 
virgem, mas de conhecida fertilidade, e tinha-se por certo que, uma vez 
desmatados e arados os terrenos, neles facilmente se plantariam cana-de-
-açúcar, café, algodão, legumes, cereais e frutas variadas.  Um pequeno lago 
daria água bastante para as necessidades do dia a dia.  Em suma, tudo era 
animação e encorajamento, e estava assegurado o alimento para os filhos 
dos selvagens. Com tudo isso, era de se esperar que famílias cristãs e muitos 
selvagens viessem fixar-se permanentemente na colônia que seria fundada, 
fazendo roças para si mesmos, trazendo um razoável contingente de habi-
tantes para o lugar. 

O padre Carlo determinou inaugurar a nova colônia de Alto 
Alegre no primeiro dia de junho de 1896. Não há como dizer do entu-
siasmo provocado pelo anúncio do empreendimento. A notícia se espa-
lhou como um raio, e, no dia da inauguração da colônia, o padre Carlo 
e seus missionários viram-se rodeados por uma multidão que tinha vindo 
da Barra do Corda, de Grajaú, e de todos os arredores para assistir à ce-
rimônia. O que, porém, deu maior relevo à solenidade e constituiu a sua 
verdadeira marca foi o fato de muitos selvagens das aldeias vizinhas terem 
comparecido, com sua indumentária característica, para tomar parte ativa 
na inauguração. Naquele dia, o padre Carlo, qual novo Esdras, “bendisse 
ao grande Senhor Deus, e todo o povo respondeu: ‘Assim seja, assim seja’; 
e, levantando as mãos, se ajoelharam e, prostrados, adoraram o Senhor”.  
Aquele foi um dia verdadeiramente santo, um dia consagrado ao Senhor.  
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O povo, em silêncio, ouviu a lei do Senhor da boca do padre Carlo, e gran-
de foi a sua alegria. Em seguida, todos foram servidos de um ágape frugal.  
Grande foi o júbilo daquele dia. Os selvagens, carregando ramos de árvores 
de todo tipo, voltaram às suas aldeias anunciando a chegada do Grande Pai 
a seu meio.  Os que haviam vindo das cidades retornaram a suas casas com 
o coração comovido e cheios de santa admiração pelos missionários do 
Senhor, que tudo sacrificavam pela religião e pela civilização. 

Terminada a cerimônia inaugural, o m. reverendo padre Carlo 
elevou a superior da colônia o reverendo padre Rinaldo da Paullo, jovem 
inteligente, de grandes realizações, disposto a tudo fazer pela glória de Deus 
e conversão dos selvagens.  Como colega, deu-lhe o reverendo padre Celso 
da Uboldo, homem de grandes virtudes e não segundo em face ao primeiro 
no desejo de propagar entre os selvagens aquela fé que, unida às boas obras, 
salva. A esses dois, acrescentou o virtuoso frei Salvatore d’Albino, que de-
veria dirigir os trabalhos agrícolas.

Difícil é dizer com quanto desprendimento, zelo e abnegação, 
lançaram-se aqueles missionários à missão entregue a seus cuidados, pelo 
amor do próximo e do Deus que tudo anima e a tudo dá vida.  Eles eram 
possuídos de forte físico, habituados a suportar e resistir às mais pesadas 
canseiras.  Decididos no propósito de civilizar os selvagens, habituá-los ao 
trabalho e formá-los cristãos exemplares, seguidores de Jesus Cristo, co-
meçaram por convidá-los a morar na nova colônia, facilitando-lhes tudo e 
também prometendo-lhes vantagens materiais.  Muitos aceitaram o convi-
te.  Tratados os selvagens como homens razoáveis, como iguais, e não como 
bestas de carga, era bonito ver como, em sua grande maioria, correspon-
diam aos cuidados e solicitudes que os missionários tinham por eles.  Sub-
missos e obedientes, concentravam-se no trabalho que lhes era designado.  
A maneira amável e afetuosa como eram tratados logo se espalhou de aldeia 
a aldeia, e muitos vieram estabelecer-se na colônia, para grande contenta-
mento e satisfação dos missionários. Muitos que, por motivos particulares, 
não podiam permanecer na colônia, vinham trabalhar nela, e os missio-
nários lhes retribuíam com a maior liberalidade.  Não é, pois, de admirar 
que, em apenas quatro anos, os missionários tenham transformado Alto 
Alegre – que depois foi denominado Colônia de São José da Providência 
– num verdadeiro canteiro de obras agrícolas. À sombria e triste majestade 
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da mata virgem haviam sucedido roças e campos abertos, cultivados com 
todos os melhoramentos da agricultura moderna. Mandioca, milho, arroz 
davam colheitas abundantes. Onde antes não se viam mais que espinhei-
ros, contemplavam-se plantações de cana-de-açúcar, bananeiras, e variadas 
espécies de plantas frutíferas. A espaços, podiam-se ver largos tratos, cheios 
de brancos capuchos de algodão. Em lugares mais reservados, canteiros 
bem protegidos mostravam as qualidades de todo gênero de hortaliças e 
legumes. Pequenas casas cobertas de telha tomaram o lugar das antigas 
palhoças, únicas habitações conhecidas pelos selvagens.

Isso, quanto ao plano material, pois, quanto ao espiritual, aqui 
na colônia não mais se ouviam os roucos instrumentos dos pajés ou feiti-
ceiros a chamarem os selvagens às matas para oferecer sacrifícios ao deus 
Tupã e depois abandonarem-se aos mais torpes desregramentos. Então era 
o som do sino que a todos convidava para a igreja, onde um sacerdote do 
verdadeiro Deus oferecia todos os dias o santo sacrifício da missa, onde, 
com hinos e cânticos, louvava-se ao Criador, à Virgem Santa, aos anjos e 
a todos os santos, onde a palavra de Deus a todos exortava a abandonar o 
vício e a praticar a virtude.

Alto Alegre ou, melhor dizendo, a Colônia de São José da Pro-
vidência, era ainda denominada São Bernardo das Selvas. Lá encontrava 
abrigo o cansado viajeiro, que recuperava as forças alquebradas. Alto Ale-
gre era o oásis das selvas. Lá todos encontravam corações abertos, todos, 
sem nenhuma distinção, eram recebidos com o máximo amor, todos eram 
socorridos, todos eram tratados como irmãos, porque lá reinava a verdadei-
ra caridade de Jesus Cristo. 

Em Alto Alegre tudo era harmonia. Os selvagens amavam e res-
peitavam os missionários, e os missionários correspondiam com duplicado 
afeto a esse amor, a esse respeito, e não havia sacrifício a que não estivessem 
preparados, mesmo se para vantagem dos selvagens.  Selvagens e missioná-
rios eram felizes.  Era necessário, pois, que a tribulação os provasse, como 
homens justos.  A tribulação não tardou a visitá-los: eles deveriam ser pro-
vados como os vasos de barro na fornalha e como o ouro no fogo.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo III
UM PRIMEIRO ASSALTO

DOIS ANOS ERAM JÁ PASSADOS desde o dia da inauguração da 
colônia de Alto alegre. Deus havia abençoado as fadigas dos missionários, 
e nada tinha acontecido que lhes ofuscasse a paz.  

Mas, poderia continuar assim aquele oásis das selvas?  O Inimi-
go, que sob a forma de serpente entrou no Paraíso terrestre e com a tentação 
induziu os nossos pais a prevaricar, prevaricação que foi a causa de todos os 
nossos males, poderia permanecer indiferente à obra dos missionários que 
tiravam do seu poder tantas almas para oferecê-las a Deus?  Não, isto não 
se poderia esperar: a tentação é necessária para provar os homens justos, e 
Deus permitiu que o Demônio tentasse não apenas perturbar a paz, mas 
também destruir toda a obra dos missionários.

Era uma noite de junho. O calor do dia extenuara as forças de 
todos os trabalhadores, e todos procuravam repouso. Espalhados em pe-
quenos grupos, eles se estiram na grama macia, a discutir sobre os fatos da 
jornada e o futuro da nova colônia. Com o pôr do sol, uma fresca viração 
sopra da mata, trazendo nas asas os perfumes das flores que se dispersam 
pelos canteiros. Todos se sentem aliviados, e quase se esquecem das fadigas 
suportadas no correr do dia. O sino da igreja toca a Ave-Maria. Todos se 
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ajoelham para a oração do Angelus. Em seu rosto, percebe-se o conten-
tamento que as pessoas satisfeitas consigo mesmas e em paz com todos 
sentem e não podem deixar de externar.

Mas eis, de repente, um sussurro, uma fala confusa, uma per-
gunta, uma resposta evasiva, um encolher de ombros.  Uns demonstram 
admiração, outros temor. A atmosfera fica pesada, o temporal já se aproxi-
ma, o relâmpago fuzila. Ouve-se uma voz que grita: 

– Ah!  É Trajano!  Ah!  É Clementino! 
Quem eram eles?  
Trajano e Clementino eram dois selvagens da aldeia do Coco.  

Não tendo morada na colônia, vinham ao trabalho todos os dias, junto aos 
demais.  Naquele dia, não foram vistos. Tinham estado na cabana do sel-
vagem Chico Aleijado, fora dos limites da colônia, e lá se embriagaram de 
forte aguardente.  Bêbados como estavam, entraram na colônia, o primeiro 
com um grande facão em forma de foice, e o outro com um imenso porre-
te.  Atacaram a frei Salvatore, mas este deu um salto com agilidade e evitou 
o golpe mortal, conseguindo salvar-se com a ajuda de alguns cristãos e sel-
vagens.  Subjugados pelo maior número de pessoas, Trajano e Clementino 
abalaram em precipitada carreira. Na fuga, encontraram o padre Celso, 
que também voltava dos trabalhos, e também o assaltaram. Como aquele 
missionário escapou da morte é ainda um mistério. Padre Celso disse que 
seu único protetor foi o Anjo da Guarda.

Mas que motivo poderiam ter esses dois selvagens para atentar 
contra a vida de seus benfeitores?  Até hoje não se sabe.  Agredir dois mis-
sionários que sempre lhes falavam de Deus com toda doçura e bondade, 
e que tanto os haviam beneficiado, é inexplicável mesmo entre os selva-
gens.  Falou-se de alguns vendedores e comerciantes de bebidas alcoólicas, 
os quais, sentindo-se à beira da ruína em seus negócios, por causa da tem-
perança e mudança de hábitos introduzidos pelos missionários no meio 
dos selvagens, antes pagaram e depois embriagaram os dois selvagens, para 
que cometessem o horrendo delito, de forma que, mortos os missionários, 
os selvagens retomassem seus hábitos inveterados, e os negócios deles vol-
tassem a florescer. Não faltou quem levantasse a voz estigmatizando tais 
boatos como cruel calúnia, como erro lamentável de apreciação quanto ao 
caráter manso e justo daqueles vendedores.  Ignora-se se foi assim.  Nunca 
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se pôde chegar à verdade jurídica sobre o fato, nem se chegará.  Mas para 
quem conhece aqueles lugares, pessoas e costumes, a conclusão é a certeza.

Entretanto, os dois selvagens, não havendo alcançado seu nefan-
do intento, fugiram para outras aldeias com o fim de subtraírem-se à Justiça.

Durante aquela noite e nos dias seguintes, não se falava de 
outra coisa, na colônia, que não fosse dos dois audaciosos atentados.  
Todos agradeciam a Deus por haver protegido os seus missionários, e 
os selvagens eram os primeiros a insistir junto ao padre Celso para que 
denunciasse os dois facínoras. Padre Celso, porém, manteve-se sempre 
firme em seu propósito de perdão.  Às inúmeras instâncias que lhe eram 
feitas, ele respondia que os missionários não tinham ido para o meio dos 
selvagens para ensinar a vingança, mas a lei do amor e do perdão ensina-
da pelo mesmo Jesus que, à hora da morte, suplicou a seu Divino Pai em 
favor daqueles que o crucificavam, dizendo: “Pai, perdoai-lhes, eles não 
sabem o que fazem.” Para silenciar aqueles que insistiam na necessidade 
da denúncia, a fim de que no futuro não se repetissem casos parecidos, 
ele respondia que, uma vez que os dois selvagens tinham-se refugiado 
em outras aldeias longe da colônia, não havia mais perigo de assalto, e 
as demonstrações espontâneas de afeto que recebera de seus filhos, os 
selvagens, deixavam-no protegido. E na suposição de que ainda houves-
se perigo, ele, como cristão, como sacerdote e como missionário, não 
poderia esquecer o preceito de Jesus Cristo, que disse: “Amai os vossos 
inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e pedi pelos que vos perse-
guem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos Céus.”  
Sublime doutrina, própria do Evangelho!  Doutrina que torna o homem 
semelhante a Deus, Pai de bondade e de misericórdia!

Os dois selvagens fugitivos foram para outras aldeias onde a be-
nevolência dos padres missionários não era ainda conhecida mais que de 
fama.  Lá lhes foi mais fácil induzir outros dezoito selvagens a unirem-se 
a eles e formar uma pequena coluna, que, armada até os dentes, pudesse 
sem perigo de espécie alguma surpreender os missionários, massacrá-los 
e acabar com eles e com toda a colônia, para depois continuar na vida de 
crimes e embrutecimento.  Oito dias depois do primeiro assalto, aquelas 
feras em forma humana, sedentas de sangue, carregando armas de fogo, se 
puseram em marcha de volta à colônia.
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Adiantada a noite, a lua lhes clareava os passos.  Poucas estrelas 
brilhavam no firmamento. O profundo silêncio era apenas interrompido 
pelo canto dos grilos e da coruja, que à noite sai à procura da presa.  Eles 
já se aproximam da colônia. Param. Seu intento era surpreender os missio-
nários sem provocar alarme entre os colonos. Assegurados de que tudo está 
quieto, atravessam em silêncio a via principal do casario e logo se acham 
na pequena praça em frente à casa dos missionários. A lua tinha já desapa-
recido.  Somente as estrelas deveriam ser testemunhas da cena de sangue 
orquestrada por aqueles animais selvagens em forma de gente. Protegidos 
pela escuridão, os monstros se fazem invisíveis ao olho humano. Mas Deus 
velava sobre os seus servos: a hora do sacrifício não era ainda chegada. Em 
voz baixa, Trajano diz a seus companheiros: 

– Lá dentro estão as nossas vítimas repousando em paz. Logo 
acordarão, mas é para se encontrarem no sono eterno. Coragem, a primeira 
descarga seja o sinal do ataque, da destruição, da morte. 

Pouco depois ouve-se um tiro de fuzil como se fosse um só gol-
pe.  Aquele golpe ressoa pelo terreno baixo, enquanto o estrondo se perde 
na imensidão das matas vizinhas.   

Toda a colônia põe-se de pé. Ninguém mais dorme. A surpresa 
é completa. Não sabendo de que se trata, todos são tomados de um mis-
terioso terror. 

Entretanto, os conjurados gritam a toda voz: 
– Padre Celso, padre Celso, apareça. Aqui estão aqueles que 

atentaram contra a sua vida.  Eles estão presos, a Justiça os prendeu. 
É apenas uma astúcia, um engodo dos assaltantes. Eles querem é 

que abram as portas para entrarem e começarem a carnificina.
Passado o primeiro susto ocasionado pelas descargas de fuzil e 

pelos gritos e imprecações, padre Celso e os demais missionários combina-
ram as ideias, e logo lhes veio à mente a possibilidade de um engodo e de 
uma emboscada. Decidiram então que ninguém saísse de casa e se man-
tivessem fechadas as portas até que tudo ficasse esclarecido. Foi uma pro-
vidência: os conspiradores não tiveram tempo de derrubar as portas para 
entrar e completar o horrendo delito, pois logo começaram a aparecer na 
praça os cristãos e selvagens fiéis aos missionários. Os assaltantes, temendo 
ficar encurralados, superados em número e presos, puseram-se em fuga 



54 Pe. Bartolameo da Monza

desabalada. Trajano e Clementino ganharam a estrada que leva a Barra do 
Corda.  Os outros selvagens se dispersaram e voltaram às suas aldeias.

O padre Zaccaria, que morava em Barra do Corda, foi logo infor-
mado de quanto havia se passado na colônia.  Ele conhecia de vista Trajano 
e Clementino.  Dias depois, viu-os em Barra do Corda, vendendo milho, na 
maior indiferença.  Achou que seria bom avisar as autoridades civis sobre a 
presença deles, e pouco depois eles foram presos.  Sabedor da prisão dos dois 
selvagens, o coração do padre Celso se comoveu e se encheu de amargura.  
Ele, que não se perturbara quando sofreu o atentado, sentia-se possuído de 
grande tribulação, pelos sofrimentos daqueles que haviam procurado tirar-
-lhe a vida.  Verdadeiro missionário, ele bem compreendia as palavras de 
Jesus Cristo, que “o bom pastor dá a vida para salvar as ovelhas de seu reba-
nho”. Para padre Celso, os selvagens eram as suas ovelhas, os seus filhos ama-
dos, e ele estava sempre pronto a procurar as perdidas e levá-las nos próprios 
ombros de volta ao aprisco, depois de encontrá-las. Do mesmo modo que o 
pai do Filho Pródigo, ele não desejava senão abraçar e dar o beijo da paz e do 
perdão ao filho que retornava, e festejar o regresso dele à família dos filhos do 
Senhor.  Por isso, intercedeu perante as autoridades civis em favor dos filhos 
rebeldes. Pessoalmente, junto com frei Salvatore, enviou uma petição para 
que fossem soltos. Ao mesmo tempo, declarava que ele e seu companheiro de 
religião e missão já haviam perdoado e esquecido tudo.  Ao receber a petição, 
a autoridade civil surpreendeu-se de início e muito se admirou, mas depois 
entendeu a grande virtude dos missionários, a magnanimidade de seus co-
rações, e seu intento sobrenatural. A autoridade entendeu que a petição era 
movida pela caridade de Jesus Cristo, a qual nada permite aos seus missioná-
rios descuidar do que possa servir à edificação e salvação dos próprios irmãos.  
O perdão foi concedido, e a notícia foi levada ao padre Celso pelo próprio 
juiz, senhor Arão.

Os dois presos, quando souberam que seus intercessores haviam 
sido o padre Celso e Frei Salvatore, entenderam, apesar de selvagens, a 
grandeza e a magnanimidade do ato. Postos em liberdade, foram lhes pedir 
perdão, jurando que ficariam sempre fiéis aos missionários. 

E não mais tomaram parte nas rebeliões que se seguiram.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo IV
A PEQUENA SELVAGEM

FOI O APOSTOLADO CATÓLICO, foram os missionários de Jesus Cristo 
que deram a civilização ao mundo. Erudita era Atenas, poderosa era Roma, 
mas de que valia a sabedoria para a primeira e o poder para a segunda?  
Examinadas aquelas nações na moral e na relação com os outros homens, 
em nada encontrá-las-eis diferentes dos atuais habitantes das selvas virgens 
do Brasil. Os vícios eram deificados, as famílias eram centros de corrupção.  
A obscenidade e a ferocidade eram a sua marca essencial. O homem era 
coisa, uma presa que se vendia nos mercados públicos, como se vendia um 
animal qualquer.

Foram os missionários que, com o anúncio da palavra do Deus 
verdadeiro, com a catequese feita aos adultos, com a instrução dispen-
sada à juventude, mudaram a face da Terra, e os homens, sabendo-se ir-
mãos, filhos de um único Deus, de um só Pai, tornaram-se civilizados e 
conheceram o respeito e o amor que mutuamente se deviam. O Evangelho 
anunciado pelos seus missionários é o grande nivelador das desigualdades 
sociais, que irmana o rico ao pobre, as maiores inteligências à idade cadu-
ca, o patrão ao empregado, porque o Evangelho ensina a todos estas doces 
palavras: “Pai nosso, que estais nos Céus.”  
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Os modernos positivistas apregoam que o missionário, entrando 
na selva, o que faz é perturbar a simplicidade do selvagem, mas alardeiam 
esse reclamo unicamente porque gostariam de continuar a explorá-lo e a 
considerá-lo mercadoria. O positivista grita que o missionário é um tirano 
que pretende impor aos selvagens uma crença que não é a deles e costumes 
que não conhecem; mas o positivista fala assim porque gostaria que o selva-
gem viva sem Deus, como um animal, para depois encontrar um argumento 
com que desculpar-se a si mesmo. Ele, que condena e impede ao missionário 
o livre acesso aos selvagens, é mais selvagem que os próprios selvagens, é 
o maior inimigo da civilização, é um verdadeiro bárbaro para si e para os 
homens cujo bem deveria desejar. Penetre o positivista nas selvas virgens, 
acompanhe o missionário, submeta-se às mesmas privações, condivida com 
ele a sua vida, faça os mesmos sacrifícios, tenha a mesma fé, e verá que em 
pouco tempo mudará de opinião: verá hordas indômitas que se poderiam 
tomar como tigres reunirem-se pouco depois em famílias, constituírem-se 
em sociedade e civilizarem-se, saberem-se humanos e respeitarem-se a si e 
a seus semelhantes.  Verá centenas de crianças subtraídas à morte e trans-
formadas em seres úteis a si e à sociedade em geral. O positivista chama de 
infrutífera a obra do missionário, e a condena. Largue de combatê-los, largue 
de colocá-los em má situação à vista dos selvagens, largue de açulá-los à rebe-
lião, dando-lhes os meios para tal fim, largue de incitá-los e fomentar neles 
as mais detestáveis e horríveis paixões. Em uma palavra, largue de querer que 
eles permaneçam selvagens, e as mais virgens selvas do Brasil serão agradáveis 
jardins habitados por um povo não somente civilizado, mas generoso. Deixa-
do livre, não perseguido, não marcado para morrer por gente que se chama 
civilizada, assistido pela graça divina, o missionário fará prodígios. Em sua 
igreja, ele ensinará a doutrina do Evangelho aos adultos, a agricultura nos 
campos, as artes nas oficinas.  Ele dirá aos pais aquelas admiráveis palavras de 
Jesus Cristo, “Deixai que venham a mim as criancinhas”, e nas escolas, com 
amor de pai, com afeto de mãe, formará seus tenros corações, enriquecerá 
os seus espíritos com uma verdadeira ciência, ensinando-lhes seus direitos e 
principalmente seus deveres perante Deus e os homens, direitos e deveres 
que, bem compreendidos, fazem a felicidade de uma sociedade civil. Eles 
lhes ensinarão aquela piedade que traz a sabedoria, que é boa e útil para todas 
as coisas, porque tem em si mesma a promessa da vida presente e da vida fu-
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tura, formando bons pais e boas mães para as futuras gerações, assegurando 
assim ao mundo todo a civilização.

Toda essa digressão foi para introduzir os meus leitores no co-
nhecimento da nossa pequena selvagem chamada Josefina, e para respon-
der indiretamente aos positivistas do Estado do Maranhão, no Brasil, os 
quais, por ocasião do massacre de Alto Alegre, disseram que os missioná-
rios foram a causa daquela carnificina, pelos maus-tratos que praticavam 
contra os filhos dos selvagens.

Era o dia 4 de fevereiro de 1899. A aurora despontava e longas 
nesgas de nuvens avermelhadas adornavam o horizonte. Os primeiros raios 
de sol douravam os cumes das árvores seculares das matas vizinhas. Ao 
repique do sino, os selvagens saudavam o seu Criador e a Rainha do Céu, 
enquanto alguns devotos se dirigiam à igreja para assistir ao santo sacrifício 
da missa.  Padre Celso abriu a porta da igreja, e grande foi a sua surpresa 
quando viu, a poucos passos dali, uma pequena menina selvagem.  Ela não 
haveria de ter mais que dois anos de idade, e seu corpinho estava nu e tão 
coberto de feridas, que causava dó o só vê-la no chão. Padre Celso foi ao 
seu encontro, animou-a e lhe perguntou com doçura: 

– Quem é você? De onde vem?  Qual é o seu nome?  Cadê a sua 
mãe? 

A pequeninha não respondeu: chorou, e suas lágrimas eram o 
efeito do sofrimento, do medo e do abandono. Padre Celso, que amava 
ternamente aquelas pobres filhas dos selvagens, procurou consolá-la, mas 
a pequena, com suas mãozinhas descarnadas e sujas, cobria o rosto e con-
tinuava a chorar. 

Naquele momento uma mulher chegava à porta da igreja.  Padre 
Celso lhe perguntou se ela conhecia a pobre menina. A mulher respondeu que 
não.  Ele então lhe pediu que tomasse conta da criança a partir daquele instan-
te, enquanto não fossem encontrados os seus pais, que não podiam estar longe, 
prometendo, ao mesmo tempo, que ele arcaria com todas as despesas, e que a 
mulher também receberia uma boa recompensa por seus esforços.

Mas quem era aquela menina? De onde vinha? Tinha ou não 
tinha pais? Como podia estar àquela hora, sozinha, diante da porta da 
igreja? Logo o mistério foi esclarecido. A menina era filha de uma mulher 
de nome Rosa e sobrenome Cunha, de uma tribo selvagem da aldeia do 
Coco.  Abandonada pelo companheiro, também selvagem, tinha-se unido 
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a outro homem, também ele selvagem, chamado Antônio. Este, vendo a 
criança doente, fraca, cobertas de feridas, sofrendo muito, tinha determi-
nado, segundo o costume de sua tribo, livrar-se dela, matando-a.  Embora 
selvagem, a mãe não encontrava paz: amava a pequeninha, e a determina-
ção de Antônio deixava-a aflita.  Mas como salvá-la?  Ela tinha uma conhe-
cida em Alto Alegre: resolveu então levar-lhe a filha, implorando-lhe que 
a guardasse. Chegando a Alto Alegre e apresentando-se com a pequena à 
conhecida, esta, vendo-a em tão mau estado, não quis ouvir nada e rejeitou 
decisivamente mantê-la em seu casebre. A pobre mãe não sabia mais o que 
fazer, e decidiu abandonar a filha. Mas o Céu, que já a havia escolhido para 
ser um anjo no Paraíso, inspirou a infeliz mãe que a deixasse à porta da 
igreja. Feito isso, apressou-se em retornar à sua aldeia.  

Terminada a missa, padre Celso quis ver a pequena selvagem.  
Não sendo preciso ser médico para dizer que a menina não viveria por 
mais tempo, aprontou-se a batizá-la. E como o padre dizia que a menina 
lhe havia sido mandada por São José, batizou-a no dia seguinte, 5 de feve-
reiro, com grande solenidade, e lhe deu o nome de Josefina.  Todo cuidado 
possível se empregou para salvar a menina, mas foi tudo inútil. Aquela 
alma lavada pelas águas lustrais, coberta com as vestimentas da inocência, 
foi levada pelos anjos para o Céu. Qual terá sido sua primeira oração junto 
ao trono do Altíssimo? Foi a de reunir outras coleguinhas na glória, para 
juntas poderem louvá-Lo por toda a eternidade.

A oração da inocente foi ouvida no alto dos Céus. Os selvagens, 
admirados de tantos cuidados e preocupações exercidos com a inocente 
selvagem Josefina, começaram a levar ao padre Celso as suas crianças pe-
queninas, implorando que as recebesse e prometendo que nunca mais as 
matariam ou exporiam a perigo de morte.

Padre Celso abriu imediatamente um pequeno abrigo. Dona 
Carlota, uma senhora brasileira, ofereceu seus serviços em benefício das 
pequenas selvagens e foi a primeira diretora do instituto. Por sua caridade, 
o Senhor a premiou com a palma e a coroa do martírio.  

A pequena selvagem Josefina marca época na breve história da 
colônia de São José da Providência em Alto Alegre, porque serviu de oca-
sião para fundar-se o instituto das pequenas selvagens.

Anjo do Paraíso, uma prece por quem te recorda!
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Capítulo V

A SERPENTE E A POMBA

CONFORME ANOTEI no meu prefácio, quando Jesus Cristo cons-
tituiu os apóstolos seus primeiros missionários e lhes disse “ide e pregai o 
Evangelho a todos os povos”, Ele submeteu todas as nações das terras civi-
lizadas e não civilizadas ao seu poder espiritual, e, enquanto houver alma 
para salvar, os seus missionários terão direito de estar em todas as partes 
do mundo.  Mas ah, quantas vezes os enviados do Senhor têm de repetir 
com o pio Josafá: “Os nossos inimigos tentam e fazem de tudo para nos 
mandar embora do país do qual Tu nos deste a posse. Deus nosso, Tu não 
farás justiça contra eles?  Pois não temos força para resistir à multidão que 
nos assalta.  Mas, não sabendo o que devemos fazer, só isto nos resta: voltar 
os olhos a Ti.”

Isto faziam também os missionários da colônia de São José da Pro-
vidência em Alto Alegre. Eles não podiam acreditar nos amigos e nem fiar-se 
em quem governava. Os inimigos da Missão eram os domésticos, os quais, 
como espinhos escondidos, não cessavam de ofender, nem de ferir, nem de 
fazer o mal; e aqueles que deveriam denunciá-los, não apenas não o faziam, 
mas eram eles mesmos que os instigavam, e a única coisa a fazer era voltar a 
face ao Senhor e só nele confiar, pois Ele é a esperança no dia da aflição.  
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Entre os primeiros selvagens que vieram residir na colônia, acha-
va-se um de seus caciques, que pertencia à aldeia do Coco. O seu nome 
era Antônio Correia Lima. Exaltado com o título de capitão, ele já havia 
estado em contato com os civilizados, de quem conhecia virtudes e vícios.  
Em termos de malícia, esperteza e astúcia, não ficava em segundo lugar 
para ninguém: era uma serpente, para não dizer um demônio. Sempre 
respeitoso para com os missionários, nunca deixava, quando em presença 
deles, de exortar os selvagens de sua tribo a ouvir a palavra dos padres, e se-
guir em tudo e sempre os conselhos, os avisos, as exortações e os exemplos 
deles. Falava sempre dos bens espirituais e materiais de que os selvagens já 
gozavam sob o novo regime, e com arrebatamentos fantásticos entrevia o 
futuro, dizendo que outros bens maiores eles ainda viriam a receber. Dizia 
aos selvagens que os missionários eram verdadeiramente os seus Grandes 
Pais, e como tais deviam ser considerados. Mais: ele reportava, de contí-
nuo, aos missionários todas as faltas, verdadeiras ou falsas, dos selvagens 
de sua tribo, afirmando ter por único intento não permitir nenhum abuso. 

Os missionários, ouvindo-o falar dessa maneira e vendo o zelo 
que demonstrava, depositaram nele toda confiança, e esperavam que por 
seu intermédio, cedo ou tarde, a sua tribo se convertesse.

Mas totalmente oposto era o seu modo de agir quando se achava 
longe dos missionários. Estes não passavam de intrusos – ele dizia, e proi-
bia absolutamente que os seus se fizessem cristãos. Nas muitas relações que 
mantinha fora da colônia, outra coisa não fazia senão planejar a ruína dela.  
Chefe de tribo, ausentava-se ocasionalmente da colônia sob o pretexto de 
ir caçar, mas, de fato, ia era manter contato com os inimigos da Missão, e 
semear difamações contra ela. De aldeia em aldeia, queixava-se da liberda-
de perdida, dos bons tempos – como lhes chamava – da vida nas matas e 
da vadiagem. Para ele, a embriaguez, as danças obscenas e tudo aquilo que 
as acompanha, era o seu paraíso; e a todos incitava para a revolta, chaman-
do os missionários de inúteis e danosos aos selvagens, e que era necessário 
baixar a mão sobre o que tinham e mandá-los a seu eterno paraíso.  

Onde haveria Antônio aprendido tais princípios desconhecidos 
na selva?  De gente que se dizia civilizada e com quem ele andava em con-
tato, inimigos dos missionários e da Missão. Para atraí-lo, aquelas pessoas 
louvavam-lhe incessantemente o espírito de independência e liberdade.
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Deus dispôs dissuadir os missionários e livrá-los daquela víbora 
que nutriam no seio. A hipocrisia de Antônio Correia Lima foi descoberta, 
e eis como: um dia, padre Celso precisava de trabalhadores, e foi para a 
aldeia do Coco, a mais vizinha, para ver se podia recrutá-los lá. Chegando à 
aldeia, sucedeu de encontrar por acaso o dito Antônio Correia, o qual, sob 
o falso pretexto da caça, como de costume, havia se esquivado de concluir 
um trabalho para que tinha sido contratado. Com sua costumeira man-
sidão e bondade, o padre se queixou da falta da palavra dele, e com boas 
maneiras o convidou a voltar à colônia para terminar o serviço. A serpente 
soube manter a própria índole até o último instante. Com atitude humilde 
e voz submissa, desculpou-se pela falta e disse ao Padre Celso que naquele 
mesmo dia voltaria à colônia para dar cabo do trabalho iniciado. Em segui-
da, pediu a bênção e se recolheu à própria cabana. Lá mudou de aspecto e 
revelou o seu verdadeiro caráter, de fera. Com poucas, concisas e precisas 
palavras, ele disse à mulher com quem convivia que, antes do anoitecer, 
padre Celso seria pasto para os urubus, que ele partiria imediatamente para 
ficar de tocaia e esperá-lo na volta.  Ela, com a desculpa de encontrar traba-
lhadores, ficasse na aldeia, se possível até bem tarde, e fosse para a colônia 
na manhã do dia seguinte. Tal imposição foi feita, por ser costume entre os 
selvagens que as mulheres sigam sempre os homens. 

Tendo ouvido as ordens de Antônio, a mulher, apesar de sel-
vagem, não conseguia ficar em paz: o segredo lhe pesava enormemente.  
Ela se sentia impulsionada a salvar a vida do padre Celso... mas com que 
meios? Opor-se à vontade de Antônio lhe seria impossível. Mas, conforme 
ela mesma confessou mais tarde, uma voz misteriosa lhe repetia continua-
mente aos ouvidos e ao coração: “Salva-o, salva-o.” Para obedecer tanto às 
instruções de Antônio quanto ao impulso da voz misteriosa, saiu da caba-
na e foi encontrar-se com o missionário. Em companhia dele, vê Manuel 
Justino, que haveria de ser o braço direito de Caboré no terrível massacre, 
mas que então se comportava como sincero e verdadeiro amigo dos missio-
nários.  A mulher decidiu revelar o segredo de Antônio a Manuel Justino, 
certa de que alguma coisa haveria de fazer para salvar a vida do Padre Celso.  
Manuel não se mostrou admirado ao ouvir a trama, e nada disse ao padre, 
para não deixá-lo angustiado. Porém, reuniu quatro ou cinco selvagens, e 
vendo que padre Celso se preparava para retornar, foi até ele e lhe disse que 
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também resolvera voltar à colônia naquela mesma tarde. Se o missionário 
não se incomodasse, ele o acompanharia, oferecimento que padre Celso 
aceitou de bom grado. Onde aguardava a passagem do padre Celso, Antô-
nio, vendo-o assim acompanhado, não se atreveu a sair da tocaia, e padre 
Celso, sem nada saber do que havia acontecido durante a jornada e como 
a sua vida fora posta em perigo, chegou incólume à colônia.  

Vendo-se frustrado em seus intentos sanguinários, Antônio 
enfureceu-se ainda mais contra os missionários, e seu ódio não conheceu 
mais limites: voltou à aldeia do Coco determinado a não mais pôr os pés na 
colônia de São José da Providência a não ser para sujar as mãos de sangue 
inocente.  A partir daí, começou a percorrer quase todas as aldeias, meten-
do-se mata dentro a semear desordens e incitar todo mundo à revolta.  Sua 
garantia era que todos seriam protegidos pelo Sr. Pedro Lopes, de Grajaú, 
porque havia sido ele quem tinha mandado matar padre Celso, e, protegi-
dos por um homem daquela condição, ninguém tinha nada a temer.

Era verdade ou não era verdade que o Sr. Pedro Lopes tinha 
dado ordens para matar padre Celso?  Nada se sabe de positivo.  

E como se deu que padre Celso e os missionários vieram a saber 
do procedimento de Antônio Correia Lima? Por acaso e por meio de um 
artifício concebido para outros fins. Os selvagens da aldeia do Coco tinham 
abatido um boi que não lhes pertencia, e, além disso, roubaram algumas 
coisas da casa da Missão.  Padre Celso estava resolvido a perdoar o ladrão, 
mas queria conhecê-lo, de modo a impedir outros atos da mesma natureza.  
Todos os meios foram empregados para saber a verdade, mas inutilmente.  
Um dia, padre Celso vai à aldeia, reúne os selvagens e lhes fala: 

– Ouçam, meus caros, eu tenho como saber quem foi o ladrão 
e quem matou o boi, porque o seu cacique, que agora está caçando, me 
conta tudo o que acontece e que eu lhe pergunte. Eu estou disposto a 
perdoar, mas com uma única condição: que me prometam que não farão 
mais essas coisas.  

Os selvagens, amedrontados, prometeram que daí por diante se 
comportariam melhor e não mais roubariam. Mas um deles, mais corajoso 
que os demais e que talvez tivesse alguma inimizade com o chefe da tribo, 
começou a falar: 
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– Já que o nosso cacique Antônio Correia Lima vai até o senhor 
descobrir as nossas culpas, ainda as mais leves, fique sabendo também que 
as dele são muito mais graves que as nossas. Fique sabendo, Grande Pai, 
que foi ele quem mandou matar o boi; foi ele quem nos mandou roubar os 
utensílios que sumiram da casa dos Grandes Pais; ele diz que vai caçar, mas, 
em vez disso, vai é de aldeia em aldeia falar que é preciso matar os Gran-
des Pais; ele fala pra gente que o Sr. Pedro Lopes, comerciante de Grajaú, 
manda e quer que se mate o Grande Pai Celso; ele é quem queria matar o 
Grande Pai Celso, quando o Grande Pai esteve aqui entre nós para recru-
tar trabalhadores; e o teria matado mesmo, se o Grande Pai não estivesse 
acompanhado de Manuel Justino e alguns de nós, porque Antônio Correia 
Lima ficou de tocaia no caminho. Agora o Grande Pai sabe quem é Antô-
nio Correia Lima, e o que ele está fazendo.

Imagine o leitor qual terá sido o efeito daquela revelação no 
ânimo do padre Celso. Ele, que tanto amava os selvagens e tanta confian-
ça e esperanças depositara em Antônio Correia Lima, teria preferido não 
acreditar no que ouvira, mas a manifestação foi feita espontaneamente em 
público e de uma forma que trazia a marca da absoluta verdade.

Chegando à casa das Missões, ele relatou o acontecido aos ou-
tros missionários, e todos fizeram pressão sobre padre Celso para que An-
tônio fosse denunciado à autoridade civil. Já não se tratava mais de um 
caso isolado, mas de uma verdadeira conjura contra a Missão em geral.  
Deixar Antônio em liberdade era o mesmo que colocar em perigo a exis-
tência da Missão.

Preso, Antônio foi conduzido à cadeia da Barra do Corda. Lá en-
controu um meio de fugir. Preso de novo, por outros crimes, foi condenado 
à prisão, que depois lhe foi comutada em domicílio coacto nos arredores de 
Leandro, com absoluta proibição de entrar na colônia de São José. Mas ele 
esteve presente no tempo do massacre, no qual tomou parte importante. 
Absolvido com os outros presos, foi trabalhar como vareiro, e morreu quase 
logo depois. Eu, desejando com Jesus Cristo que todos se salvem, espero que 
o Senhor tenha tocado o coração àquele inimigo das Missões nos últimos 
momentos de sua vida, e que assim ele tenha alcançado misericórdia.
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Capítulo VI
CHEGADA DAS RELIGIOSAS NA COLÔNIA  

DE SÃO JOSÉ DA PROVIDÊNCIA EM ALTO ALEGRE

COMO É BELO o apostolado instituído por Jesus Cristo! Como é 
rica a sua Esposa, a Santa Igreja, nos seus filhos e filhas que Ele envia por 
todo o mundo a expandir o seu reino e a cultivar a sua vinha!  Oh!  O raro 
espetáculo que apresentam aos olhos de quem os contempla!  Aqui, ve-
lhos missionários, já gloriosamente carregados de manípulos recolhidos 
em terrenos antes incultos, mas que, banhados pelo seu suor, produzem 
frutos abundantes. Ali, o missionário ainda vigoroso que, amparado pela 
cruz que sempre leva ao peito, suporta o peso e a fadiga do dia, nas cida-
des ou na solidão, nas povoações ou nas selvas, não obstante as terríveis 
provações a que se sujeita, não obstante as adversidades ocultas ou claras, 
não obstante os desenganos, o fruto pouco e tardio, as perseguições e as 
enfermidades, certo de que o Crucificado do alto do Céu o vê, lhe sorri e 
o abençoa. E ainda contempla o jovem levita, a mente e o coração toma-
dos de santo entusiasmo, a deixar a terra natal, a família, romper os vín-
culos de sangue, os laços de amizade, e ser mandado a terras estrangeiras, 
para o triunfo da cruz de Cristo, para a salvação das almas.
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E se é tão belo ver o apostolado que o ministro de Deus, o seu sa-
cerdote, exerce no mundo, esta que agora recebe a homenagem dos grandes e 
dos pequenos, dos povos e dos monarcas, é a delicada donzela que se consagra 
a Deus com os votos de obediência, pobreza e castidade, a fim de livre poder 
voar a terras estranhas, e lá dedicar toda a vida à educação das filhas dos sel-
vagens. Sim, estas heroínas, cheias do espírito de Jesus Cristo, que fazem dos 
desventurados, dos fracos, dos rejeitados seus prediletos, que fazem da tristeza 
e da miséria o objeto da sua virtude sobre-humana, que, por amor das almas 
das pequenas selvagens, se sacrificam a si mesmas e se expõem ao martírio, são 
recordadas nas telas e nos mármores e nas páginas imortais da História. 

Desde o tempo da fundação da Colônia de São José da Provi-
dência, e especialmente depois da abertura do instituto para os selvagens, 
esses anjos do Senhor eram desejados, para lhes formar os corações, instruí-
-los e maternalmente desvelar-se por eles. Muitas foram, porém, as dificul-
dades que impediam satisfazerem-se os desejos das pequenas selvagens e 
ser possível lhes dizer: “Eis as vossas mães.” Mas, com perseverança, foram 
todas superadas. O reverendo padre Rinaldo, que havia sucedido ao m. 
reverendo padre Carlo no governo da Missão, ordenou se preparasse uma 
casa que correspondesse às necessidades das religiosas e do instituto. Ele 
mesmo foi à Itália, e obteve da madre-geral das Terciárias Capuchinhas, 
dependentes da jurisdição do provincial dos capuchinhos da Província de 
Gênova, algumas religiosas para a direção do instituto das filhas dos selva-
gens. A madre-geral, irmã Francisca de Jesus, foi primeiro a Montevidéu, 
de onde viajou com cinco religiosas, todas italianas, e uma postulante bra-
sileira, para Alto Alegre.  As religiosas escolhidas eram:

Irmã Eleonora da Sant’Antonio (Tassone da Peveragno);
Irmã Agnese da San Carlo (Colombo da Rovagnate);
Irmã Maria da San Lorenzo (d’Agnino da Voltri);
Irmã Benedetta da San Luigi (Isetta da Arenzano);
Irmã Eufemia da San Giovanni (Machello da Daglio);
Irmã Natalina da San Giuseppe (Parodi da Voltri).

A estas, no Maranhão, se uniu a jovem Maria Clara, do Conven-
to de Santa Teresa, e que tinha postulado para ser recebida nas Terciárias 
Regulares Capuchinhas a fim de dedicar-se ao serviço dos selvagens, e de-
pois foi a irmã Anna de San Carlo.
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Quando o mar está tranquilo, uma viagem marítima é a coisa 
mais deleitável.  Mas quando o mar se encrespa e as ondas se acavalam, oh! 
quanto é atroz para aqueles que sofrem o seu terrível enjoo!  Estes sofrem, 
e sofrem horrivelmente. É verdade que o enjoo do mar não mata ninguém, 
mas, enquanto dura, causa tanto incômodo e um mal-estar generalizado, 
que ninguém ainda conseguiu definir. 

As nossas irmãs, umas mais, outras menos, padeceram do enjoo 
do mar, e o que mais almejavam era o desembarque.  Em Maranhão, fo-
ram alojadas com as Irmãs de Sant’Ana.3 Lá esperaram o barco a vapor que 
partiria para Pedreiras.  Na viagem, acompanhou-as o terciário capuchinho 
Frei Francesco da Desio. 

Quem pela primeira vez faz aquela viagem no meio de uma na-
tureza quase virgem fica boquiaberto com a sua magnificência, e não pode 
conter-se em exclamar: “Esta é verdadeiramente uma obra de Deus! Uma 
obra da sua onipotência.” A baía, que leva ao rio Mearim, com suas mar-
gens cobertas de densas florestas e matas virgens, com árvores cujo tronco 

3  Em Maranhão: era essa uma forma corrente de se dizer, até inícios do século XX, a 
capital do Estado, São Luís. (N. T.).

Rio Mearim
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se ergue a uma altura fabulosa, firme, ereto, soberbo, e parecem competir 
com o alto do céu, apresenta tal imponência que não apenas causa ma-
ravilha, mas aturde. Lá tudo é grande, tudo é magnífico. Parece ver-se a 
natureza quando no seu primeiro e pleno vigor saiu das mãos do Criador.  
Uma nova vida como que renasce, e, encantados pela magnificência que 
nos circunda, como que experimentamos os mesmos sentimentos do pri-
meiro homem, quando pela primeira vez abriu os olhos à luz e foi posto 
no Lugar de Delícias. O rio é repleto de belezas, curvas graciosas, enseadas, 
ilhas flutuantes de ervas e flores em monte, que ora baixam, ora sobem, 
conforme a maré avance e entre por muitas léguas, colinas circundantes a 
lhe fazerem coroa, grotas encantadas formadas por enormes parasitas que 
se enroscam e sobem sobre velhas árvores e as cobrem de imensos e pesados 
dosséis verdejantes, esmaltados de flores das mais variadas cores, cabanas 
espalhadas por longos trechos como sentinelas avançadas, servindo de mo-
radia aos poucos e escassos habitantes, ou de refúgio para os viajantes e 
abrigo para os animais, plantações de banana e coco, e palmeirais de folhas 
verde-escuras. O sol parece esconder-se no ocaso somente para dar repouso 
à natureza, enquanto a luz tremulante das estrelas desce e repousa sobre a 
verde crina das árvores. Mais tarde, a lua se espelha nas águas do rio que se 
inebria no pudor de sua luz: tudo isso forma um hino uníssono ao Criador, 
um sorriso que rende e dá glória à sua onipotência. 

Mas aquelas viagens, de início, tão poéticas, escondem também 
grandes inconvenientes.  A comida é péssima e pouca: não raro se reduz 
a arroz mal cozido n’água, com picadinhos de carne-seca e, no mais das 
vezes, fedendo. A água é turva, nem outra coisa há para extinguir a sede. 
Avançada a noite, o vapor para e, não possuindo cabines para nelas se 
passar a noite, é necessário desembarcar e sair à procura de alguma caba-
na.  Achando-a, garante-se uma rede e se tenta achar um jeito de dormir.  
Mas logo um exército de carapanãs ensurdece com seu contínuo zumbido, 
enquanto a contínua ginástica em afastá-las e livrar-se de suas picadas pun-
gentes e venenosas impede o repouso. Extenuados, finalmente fecham-se 
os olhos, oh! pobre corpo! Quando se acorda, mais parece ter-se passado 
por uma assadeira: o corpo está inchado, e um prurido quase insuportá-
vel o incomoda, o atormenta e não lhe dá paz. Todos desejam que a via-
gem termine o quanto antes. Mas o comandante do vapor e todos os seus 
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ajudantes, acostumados desde meninos àquela vida, criaram uma segunda 
pele que resiste a todos os ataques dos carapanãs, e não estão nem aí, antes 
parecem perder tempo de propósito para ficarem deliciados com as dores 
dos pobres viajantes.  Infeliz de quem for assaltado pela febre durante a 
viagem!  Sem médico, sem remédios, é entregue a si próprio para livrar-se 
dela como puder. 

Chegados a Pedreiras, da frigideira se pula para o fogo. Lá o 
vapor para, e é necessário mudar de transporte. Do barco a vapor, se passa 
para uma canoa ou barcaça.  A viagem faz-se mais enfadonha do que é pos-
sível imaginar, a comida é ainda pior, os carapanãs perturbam dia e noite, 
e não se acha lugar para acomodação. O que há para se proteger da chuva 
e do sol é só uma pequena cobertura de palha, e de Pedreiras a Barra do 
Corda se gastam de doze a quinze dias!  Por essa razão, quase todos reti-
ram sua bagagem das canoas e prosseguem a viagem a cavalo, o que é uma 
façanha, para quem não sabe cavalgar.  Trata-se de quarenta léguas – que 
correspondem mais ou menos a 320 km –, sem estrada propriamente dita, 
e com apenas picadas dentro da mata, rios a atravessar, ladeiras e precipí-
cios que, pelas íngremes subidas e descidas, tornam a viagem muito difícil, 
escabrosa e cheia de perigos.  

Ao ouvir tais coisas, as irmãs não desanimaram, mas com todo o 
bom humor italiano responderam: 

– É mais que a travessia dos Alpes!  Seremos outros tantos Na-
poleões! 

E ficou decidido que a viagem continuaria a cavalo. O padre 
Vittore e um empregado da casa das missões de Barra do Corda, chamado 
Claro d’Almeida, que tinham ido a Pedreiras para acompanhá-las, passa-
ram-nas às cavalgaduras e tudo dispuseram de modo a tornar a viagem o 
menos penosa possível.  

O Sr. Claro – cujo nome quer dizer branco, mas que, de fato, 
é negro que nem carvão – ainda hoje está empregado em Barra do Corda, 
e às vezes gosta de relembrar os dias de ouro da Missão, da qual fez boa 
parte como factótum.  Recordando a partida das irmãs de Pedreiras para 
a Barra, ele costuma chamá-la a comédia de Pedreiras, e a conta como se 
tivesse acontecido ontem: ao ver as mulas que tinham sido preparadas para 
a viagem, algumas religiosas ficaram com medo, outras riam, havia quem 
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examinasse os animais, a sela, faziam mil perguntas, todas respondiam, e 
ninguém entendia nada.  Uma pula na garupa, outra tenta imitá-la mas 
cai, algumas lhes prestam socorro, outras acham graça, lhe dão coragem e 
gritam: “Ora, vamos! Já já será a minha vez de cair.” Todas montam, umas 
seguram as rédeas curtas e bem puxadas, com medo de cair, outras frouxas  
demais, deixando a mula andar solta. Põem-se em movimento.  “Devagar, 
devagar” – grita uma. “Para, para” – grita outra.  Riem, choram, falam 
todas ao mesmo tempo. 

Não podia ser diferente: era o primeiro teste. Os ajudantes que 
acompanhavam as cavalgaduras eram quase todos descendentes de selva-
gens, e tratavam de deixar cada coisa em ordem. Em pouco tempo, todas 
se haviam transformado em verdadeiras amazonas, e, assim, no dia 24 de 
junho de 1899, todas chegaram felizmente a Barra do Corda, sem que 
tivesse acontecido o mínimo acidente.

A chegada das irmãs na Barra do Corda foi um grande aconteci-
mento.  Era a primeira vez que religiosas colocavam o pé naquela terra.  Toda 
a cidade estava preparada para recebê-las dignamente.  As casas de comércio 
estiveram fechadas, assim como as residências.  A população pôs-se na praça 
frontal da casa da Missão, onde se erguera a capela pública para os ofícios di-
vinos. Todos desejavam vê-las, dar-lhes boas-vindas. Os filhos dos selvagens 
do instituto, em duas filas, formavam, por assim dizer, a guarda de honra. 
Assim que as irmãs apareceram, saudaram-nas com peças musicais escolhi-
das, fazendo ecoar magistralmente os seus instrumentos musicais.

O reverendo padre Stefano, superior da casa da Barra do Corda, 
as recebeu na porta da igreja, entoou o Benedictus, depois o Te Deum, em 
agradecimento pela feliz chegada das religiosas. A comovente função ter-
minou com a Bênção do Santíssimo Sacramento.

Um senhor da Barra do Corda pôs sua casa à disposição das 
irmãs durante a estada delas na cidade. Para lá então elas foram levadas, e 
toda a cidade as seguia com entusiasmo. Em Barra do Corda, ficaram só 
dois dias.  Logo retomaram a viagem para Alto Alegre, ou Colônia de São 
José da Providência, onde chegaram no dia 28 do mesmo mês. 

O dia da chegada das irmãs foi de festa para a colônia. Cristãos 
e selvagens admiravam o espírito de sacrifício daquelas virgens do Senhor, 
vindas de tão longe para o meio deles, a trazer alívio e consolo para todos, 
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e aplaudiam os missionários que as tinham trazido, a fim de que as fi-
lhas dos selvagens achassem nelas outras tantas mães amorosas. Era grande 
a admiração dos selvagens em ver as irmãs. Eles pareciam surpresos em 
ver mulheres vestidas com o hábito religioso, e ficavam boquiabertos sem 
saber o que dizer. 

O dia estabelecido para a instalação oficial das irmãs no institu-
to das filhas dos selvagens foi 30 de junho.

Aquele dia movimentou todo o povo da colônia e dos arredores, 
organizado em grande número. Uns vinham de um lado, outros de outro, 
e todos conversavam alegremente. Foi um dia em que todos eram irmãos.  
Os selvagens, que sempre se mostram de fisionomia carrancuda, pareciam 
terem-se desfeito da carranca, e estavam alegres e satisfeitos. Os seus chefes 
se apresentaram com seus respectivos distintivos de capitães, majores, co-
ronéis, e todos estavam bem vestidos. Naquele dia poder-se-ia dizer com 
toda verdade: este é, de fato, um Alto Alegre. 

Instituto de garotos índios em Barra do Corda
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Às oito horas, o sino anunciava a todos que estava para iniciar-
-se a sagrada cerimônia. Imediatamente a igreja ficou apinhada de cristãos 
e selvagens. O reverendo padre Stefano foi o celebrante. No evangelho, 
o padre Vittore subiu ao púlpito e, com palavras eloquentes, explicou ao 
povo o motivo da vinda das irmãs, exortando todos os selvagens a tira-
rem proveito da ocasião que lhes era oferecida, para educarem suas filhas 
e torná-las senhoras tementes a Deus e civilizadas. Sua eloquente homilia 
terminou com a invocação de São José, padroeiro da colônia, pedindo ao 
santo que protegesse de maneira especial aquelas esposas de Jesus, porque 
o Demônio certamente empregaria todas as suas forças contra a nova co-
lônia.  Palavras proféticas, ou somente um lance impetuoso do autor, no 
impulso de dizer? Desconhecidos são para nós, ó Senhor, os teus juízos.

Os meninos selvagens do instituto da Barra do Corda estavam 
presentes com seus instrumentos musicais e alegravam o dia com peças 
escolhidas dos mais célebres maestros. Frei Francesco da Desio, músico 
habilíssimo, era o seu maestro. Senhoras e senhores vindos da Barra do 
Corda, de Grajaú e arredores, embelezaram o dia com sua presença. De 
noite, deu-se a Bênção do Santíssimo Sacramento, e as irmãs foram insta-
ladas oficialmente em Alto Alegre.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo VII
PARTIDA DA MADRE-GERAL DA COLÔNIA. 

UM GOLPE FRACASSADO.

ERAM JÁ DECORRIDOS TRÊS MESES da instalação das irmãs na co-
lônia, e era tal a satisfação da madre-geral, que ela repetidamente afirmava 
que teria ficado no serviço das filhas dos selvagens, se outros lugares não 
exigissem a sua obra. Como superiora de toda a congregação, não lhe fora 
dado o cuidado só de uma casa, mas de todas, e, por isso, a sua partida era 
absolutamente necessária. Antes, porém, de partir, e depois de ter consul-
tado os padres missionários, estabeleceu o dia da imposição do hábito re-
ligioso à jovem Maria Clara, a quem, como vimos, haviam recebido como 
postulante em São Luís, capital do Maranhão. A tocante cerimônia teve 
lugar a 17 de setembro, dia em que a Igreja comemora os sagrados estigmas 
do nosso Pai São Francisco.

A madre-geral partiu no dia 29 de setembro. Mas, antes de par-
tir, dirigiu às suas filhas palavras que foram sempre guardadas: “Minhas 
filhas – disse-lhes –, eu vos deixo, e talvez não vos veja mais: eis a minha 
lembrança, eis a lembrança de quem tanto vos tem amado, vos ama e sem-
pre vos amará, eis a lembrança da vossa mãe: minhas filhas, sede sempre 
obedientes aos vossos superiores, a estes bons missionários que vos amam 
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como filhas.  Conservai sempre entre vós a harmonia, a paz que é a paz do 
Senhor nosso Jesus Cristo, e quando a tribulação vier visitar-vos, recorrei 
a Jesus, e Ele vos será sempre fonte de conforto celestial.  Trabalhai e tra-
balhai para esta missão, para estas filhas dos selvagens, sede sempre mães 
bondosas e doces para elas.  O bem e o mal, a verdade e o erro, estão perpe-
tuamente em luta nesta miserável terra, e mesmo estas filhas dos selvagens, 
agora vossas filhas, são capazes de grandes virtudes e grandes vícios. Deus 
as criou para si.  Fazei com que pertençam sempre a ele. Que missão mais 
nobre, mais consoladora, mais vantajosa podia o bom Jesus conceder-vos 
que a de cooperar com ele, com estes bons missionários, para a educação 
destas meninas, e torná-las santas? Não é este o único, o verdadeiro bem, 
que o Senhor pode dar a elas nesta vida, para que depois sejam felizes na 
vida futura? Se preciso for, imitai, imitai o exemplo de todos os santos 
que só por este objetivo foram mártires. Temperai o vosso coração para a 
fortaleza, a constância dos mártires.  Se participardes com eles no martí-
rio, participareis também na vitória e na glória. Sim, inspirai-vos nos seus 
exemplos. Tudo sofrei, tudo suportai para salvar almas, para lhes abrir as 
portas do Paraíso. Deus vos abençoe, minhas amadas filhas.” 

Foram palavras proféticas.
Seguiram-se suspiros, soluços e prantos, de ambas as partes. A 

madre-geral abraçou mais uma vez as suas filhas, abençoou-as novamente, 
e deixou a Colônia de São José acompanhada pelos cristãos e selvagens.  
Ela era chamada a Mãe Grande.  Era o dia 29 de setembro de 1899.

Próximo ao porto do rio Mearim onde a madre-geral pensava 
embarcar para descer à Barra do Corda, havia uma aldeia de selvagens 
chamada Crebada, cujo cacique tinha o nome de Pedro. A madre-geral 
demonstrou o desejo de vê-la. Os selvagens da aldeia, que nada sabiam da 
visita, ao ver tanta gente se aproximando da aldeia, pensaram que fosse um 
ataque. Todos começaram a gritar e fugiram para a mata para se salvarem. 
Frei Salvatore, que estava na comitiva, disse à madre que, para evitar com-
plicações, seria melhor irem diretamente ao porto. Assim se fez, e, entran-
do já a madre na canoa, depois da sua partida todos voltaram à colônia em 
companhia do frei Salvatore. O cacique dos selvagens de Crebada, Pedro, 
estava persuadido que a sua aldeia tinha sido assaltada por frei Salvatore: 
ninguém conseguia tirar-lhe tal ideia da cabeça, pelo que em seu coração 
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ele estabelecera vingar-se.  Passado algum tempo, frei Salvatore teve ocasião 
de passar perto daquela aldeia acompanhado de Atanásio e de um robusto 
rapaz, filho de um indígena. O tal cacique dos selvagens os viu, e decidiu 
vingar-se de frei Salvatore: foi à própria cabana, pegou o fuzil, ficou de es-
preita e esperou a passagem da pretendida vítima. Esta se aproxima. Pedro 
pula feito um tigre, mira a frei Salvatore, tenta puxar o gatilho assassino, 
mas a arma nega fogo. Frei Salvatore está salvo. Pedro é subjugado por 
Atanásio e pelo jovem, e é preso. Assim Deus protegeu o missionário e seus 
acompanhantes, e os salvou de um grave e iminente perigo de morte.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo VIII
UM ATO HEROICO

DEPOIS DAS COISAS que descrevi no capítulo anterior, a colônia 
teve uma temporada de relativa calma e sossego. Tudo progredia com a 
maior regularidade. A colônia poderia dizer-se uma só família. Os missio-
nários, sempre ativos, não poupavam esforços para o bem espiritual e ma-
terial da colônia, e sua incessante atividade era por todos admirada. Dizia-
-se que os missionários não conheciam repouso. E não poderia ser de outra 
forma. Eles estavam conscientes de ter oferecido ao Senhor o sacrifício de 
si mesmos, e queriam consumá-lo com alegria e fervor, não vivendo mais 
para si mesmos, mas somente para Jesus Cristo, representado nos selvagens 
a quem queriam salvar, instruir, civilizar.  Em seu coração residia a caridade 
de Jesus Cristo, e era ela que os impulsionava a fazer o bem. 

As irmãs, à piedade de Maria uniam a atividade de Marta. Elas 
não se descuidavam de sua própria perfeição, e por isso estavam sempre 
com o coração aos pés de Jesus e Maria, enquanto que com Marta atendiam 
ao trato da casa, sem nada esquecerem do que pudesse ser necessário e ser-
vir de âncora de recuperação às filhas dos selvagens e ao bem-estar geral.  
Como a mulher sábia descrita pelos Provérbios, elas se fizeram cingir de 
fortaleza e puseram mão ao fuso, ao mesmo tempo em que o estendiam ao 
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pobrezinho para todos vestir e nutrir, e com a palavra da Sabedoria anun-
ciavam às meninas a lei do Senhor, e assim se armavam de decoro para o 
último dia.  Durante aquele período, os selvagens não fizeram desordem.

Mas Deus quis provar seus servos e dar ocasião a um daqueles atos 
heroicos que somente a caridade cristã sabe operar. Eram os últimos dias de 
outubro de 1899, e frei Salvatore foi acometido de febres malignas que o 
obrigaram a ficar de cama. A falta de frei Salvatore, que era a vida de todos 
os trabalhos da colônia, causava grande prejuízo. Todos os selvagens que esta-
vam acostumados a trabalhar sob a sua direção, se ausentaram, foram visitar 
suas aldeias, e, em companhia de seus conhecidos, tornaram a seus primeiros 
hábitos, com grande dano às suas almas. Para os missionários, isso foi causa 
de grande dor, e eles pediam a Deus que restabelecesse logo a saúde do frei 
Salvatore. Padre Celso, superior da colônia, valeu-se de todos os recursos e 
todos os remédios para baixar a febre que tão rapidamente levava o jovem 
religioso à sepultura. Mas era tudo inútil: o mal piorava cada vez mais, e a 
morte se aproximava. Frei Salvatore, sustentado pelos sentimentos e pelo 
conforto que continuamente lhe eram prestados pelo padre Celso e pelo 
padre Vittore, em tudo resignado com a vontade divina, de alma tranquila 
esperava que o Senhor o chamasse a si. Seu semblante era de tranquilidade, e 
seus lábios ardentes somente se mexiam para a oração, os olhos sempre vol-
tados a um crucifixo pendurado em frente ao seu pobre leito.  Ele, em toda 
verdade, poderia ter repetido com São Paulo: “Combati o bom combate, 
terminei a carreira, guardei a fé. Para mim é reservada a coroa da justiça que 
o Senhor, justo juiz, me dará depois da morte.”  

Padre Celso
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Padre Celso não conseguia ter paz, e, tendo perdido toda espe-
rança nos remédios humanos, recorreu aos meios espirituais e sobrenatu-
rais. Depois de ter dito ao Padre Vittore que parasse e atendesse ao enfer-
mo, ele saiu do quarto, foi ao instituto das filhas dos selvagens, e disse às 
irmãs que reunissem as meninas e fossem todas para a igreja. Lá chegando, 
fez a exposição do Santíssimo Sacramento e recomendou a todos que rezas-
sem ao terno e compassivo Coração de Jesus, para que devolvesse a saúde 
ao tão amado frei Salvatore. O Santíssimo ficou exposto quase todo o dia, 
e teve sempre as pobres filhas dos selvagens à sua frente, e estas, com a 
voz da inocência, pediam a graça desejada. Padre Celso, de joelhos, não se 
levantou senão para dar a bênção. O que se passou entre Jesus Sacramen-
tado e padre Celso, quais tenham sido as orações e súplicas daquela alma 
toda de Deus, a mim não me é dado repeti-las.  Somente posso dizer que, 
dada a bênção, entrou no quarto onde estava frei Salvatore nos estertores 
da morte, e com o rosto quase radiante, disse ao padre Vittore: “Coragem, 
meu irmão, frei Salvatore não morrerá.  Jesus não quer a vida dele, mas a 
minha”...  Padre Celso tinha oferecido a própria vida a Jesus para salvar a 
de frei Salvatore!  

Este ato heroico do padre Celso não me admira. Ele era um per-
feito imitador de Jesus Cristo, e o quis imitar também na morte. Jesus Cristo 
morreu na cruz por nosso amor, e padre Celso irá morrer por amor de um 
irmão, para que este possa continuar, com obras e exemplos, a expandir o rei-
no de Deus sobre a Terra. Oh! Religião de Cristo, alegra-te! Eis um de tantos 
filhos teus que exerceu o amor pelos irmãos no grau mais heroico e sublime, 
segundo aquilo que confirma o mesmo Salvador no Santo Evangelho, que 
“não há amor maior que dar a vida por amor dos próprios irmãos”.  Jesus Sa-
cramentado tinha ouvido a oração de tantos inocentes e recebido o sacrifício 
do padre Celso. O enfermo melhorou, e logo saiu do perigo. Para testemu-
nhar sua gratidão, toda a colônia celebrou com grande solenidade e devoção 
a festa de Todos os Santos e o Dia de Finados. Mas a colônia não sabia que 
a vida do frei Salvatore custara outra vida, a do padre Celso. A colônia ainda 
não sabia do sacrifício desse padre, feito diante do altar.

Frei Salvatore recuperou totalmente a saúde, e padre Celso foi 
acometido da mesma febre. Reconhecendo que o seu sacrifício tinha sido 
aceito no alto dos Céus, de forma silenciosa esperava o próprio fim. Ele 
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via a face da morte e não tinha medo. Alma verdadeiramente justa, repetia: 
“Desejo morrer e ficar com Cristo.” Aos padres missionários, no entanto, e 
às irmãs, e também a toda a comunidade, a sua vida era por demais precio-
sa, para que fosse interrompida tão cedo. Impossível descrever os múltiplos 
e amorosos cuidados que lhe foram prestados. Ele, obediente até a morte, 
seguia todos os desejos de seus caros irmãos missionários e se sujeitou a 
todas as prescrições.  Apenas dizia: “Cedo estarei no Paraíso, o Senhor me 
quer consigo. Volte o meu pó à terra de onde teve origem, e o meu espírito 
volte àquele Deus que mo deu. E vós, meus caríssimos irmãos, continuai 
a amar e temer a Deus, observai e fazei observar a sua santa lei, os seus 
mandamentos, porque isso é todo o bem.”

Sabendo da doença de padre Celso, o reverendo padre Stefano, 
superior da casa da Barra do Corda, foi imediatamente à colônia em com-
panhia de um distinto médico. Queria salvar a todo custo aquela vida tão 
preciosa, considerando que todo cuidado com ele não seria bastante. Padre 
Celso a todos agradecia, e a todos pedia que orassem por ele, para que mor-
resse a morte dos justos, e o seu fim fosse semelhante ao deles.

O mal continuava a piorar, e lhe foram administrados os últi-
mos sacramentos, que ele recebeu com a maior devoção. O seu leito estava 
rodeado pelos confrades missionários e de seus filhos espirituais, a quem 
tanto amava. Todos choravam. O mais tranquilo era o próprio padre Cel-
so. Ele já aparecia aos olhos de todos como um anjo do Paraíso. Era para 
todos uma visão celestial, era uma alma que voava ao seu Criador, era uma 
alma que Deus se apressava em ter junto a Si, tão cara já se lhe fizera! Ele 
expirou no dia 11 de novembro de 1899.  

A morte quase repentina do padre Celso trouxe dor a todos os 
arredores.  Não se ouviam senão pranto e gemidos nas casas, nas cabanas e 
até nas matas. Os selvagens, que mais se comoviam pela morte do amado 
religioso, choravam-no amargamente, dizendo ter perdido o seu Grande Pai.

Eu aqui não pretendo fazer o panegírico do padre Celso, nem 
falar de suas virtudes. O meu intento é somente apresentar uma concisa 
história da Colônia de São José da Providência, em Alto Alegre. Direi ape-
nas que viva era sua fé, firme sua esperança, ardente sua caridade. Ele não 
pensava senão em Deus, não falava senão em Deus, não obrava senão para 
Deus. Seu único temor era de que pudesse tê-lo ofendido, tudo o que fazia 



O massacre de Alto Alegre 79

era unicamente por amor a Deus. Sua doçura, sua humildade, o amor que 
a todos enlevava, o tinham tornado amável para com todos. A sua vida 
santa, o seu zelo pela conversão dos selvagens proclamavam-no um ver-
dadeiro apóstolo. Verdadeiro filho de São Francisco, obrigado pelos votos 
sagrados, guardou-os sempre dignamente. Ele era modelo de obediência, a 
sua pobreza era seráfica, e angelical a sua castidade. E vendo-o sempre no 
altar quando celebrava a Santa Missa, poder-se-ia dizer que era um serafim 
descido do Céu. Aos seus funerais acorreram os habitantes de todos os ar-
redores. Então não mais se fazia distinção entre raça e religião. Europeus, 
indígenas, civilizados e não civilizados, cristãos e pagãos se confundiam 
numa só voz: “Perdemos um santo, perdemos o nosso Grande Pai.” O seu 
túmulo era visitado quotidianamente por grande número de pessoas, e era 
sempre molhado de lágrimas, e toda vez uma prece era elevada para que do 
Céu ele os protegesse e abençoasse no áspero caminho da vida.

Oh! Sim, ínclito mártir da caridade cristã!  Ó ínclito apóstolo 
de Jesus Cristo, agora que estás na glória, agora que recebeste o prêmio 
de tantas virtudes, agora que estás diante de Deus que tanto amaste, volta 
uma vez mais o olhar sobre mim, para que, imitando as tuas virtudes, possa 
eu também um dia ser teu inseparável companheiro por toda a eternidade. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo IX
O HOMEM CORROMPIDO. PROGNÓSTICOS 

DE UM PRÓXIMO E TERRÍVEL FURACÃO.

A RELIGIÃO É A PRIMEIRA LEI da humanidade, é a consequência 
natural, imediata, de sua natureza inteligente e moral. A história de todos 
os tempos e de todos os povos no-lo diz e no-lo confirma. O próprio paga-
nismo o prova, como também o prova aquele que vive nas selvas. Mesmo 
depois da confusão de Babel, o homem continuou a ouvir no seu coração 
uma voz que lhe confirma a existência de um Ser supremo. As religiões 
dos mitos não são senão as religiões da decadência humana que não pode 
livrar-se do sobrenatural, e que, apesar de seu embrutecimento, conserva 
ideias e aspirações a um estado melhor. A decadência descerá ao ponto de 
divinizar até o vício, mas na fronte do ser humano brilhará sempre o raio 
da luz de Deus, e sempre teremos a religião no mundo.

É bem verdade que o homem pode despojar a religião de sua 
celestial beleza, pode manchá-la, pode com ela fazer escada para os maiores 
delitos, mas nunca poderá subtrair-se à sua influência, para o bem ou para o 
mal. De um modo ou de outro, o homem sempre prestará culto a um ser que 
considera superior a si mesmo, seja ao Deus verdadeiro ou ao deus falso, à 
virtude ou ao vício. É essa lei que une a criatura ao Criador, esse princípio da 
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natureza que manteve a unidade dos povos, mesmo depois da Culpa, mesmo 
depois da dispersão dos homens, e não obstante a diversidade das raças, a qual 
não é mais que uma modificação acidental e externa que não atinge a natureza 
do homem.  Os homens que, após a dispersão, não se uniram em sociedades 
e não formaram nações, mas se espalharam pelas selvas, abandonados a si 
mesmos, foram os primeiros a esquecer as tradições da verdade, e tal foi o 
embrutecimento a que se rebaixaram, que chegaram às maiores abominações 
do fetichismo.  Eis o que diz São Paulo: “Tendo os homens conhecido a Deus, 
não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças. Pelo contrário, se 
enfatuaram em seus pensamentos, e se lhes obscureceu o coração. Por isso, 
dizendo-se sábios, fizeram-se estultos, e trocaram a glória do Deus incorrup-
tível pela imagem do homem corruptível, e de pássaros e quadrúpedes e rép-
teis.  Por tudo isso, Deus os abandonou aos desejos imundos do coração. Eles 
trocaram a verdade de Deus pela falsidade, e honraram e serviram a criaturas 
em vez de ao Criador... por isso Deus os deixou ao capricho de ignominiosas 
paixões... repletos de toda quantidade de malícia, de fornicação, de avareza, 
de maldade, cheios de inveja, de homicídios, de discórdia, de fraudes... estul-
tos, desordenados, sem amor, sem lei, sem compaixão.”  

E se os selvagens, em consequência de seu embrutecimento, não 
mais reconheceram o seu verdadeiro Deus, mas, por um instinto íntimo, 
adoraram divindades das quais não podem dar razão, e por isso foram 
abandonados a todas as abominações, o que dizer do homem civilizado 
mas corrupto?  Que se deve dizer daqueles que o mesmo São Paulo chama 
inimigos da cruz de Cristo, e cujo fim é a perdição, cujo deus é o ventre, 
que se gloriam da própria confusão, apegados às coisas da Terra?  Estes, se 
assim posso me exprimir, são ainda piores que o deus dos selvagens, porque 
se prostram diante de si próprios, perante as próprias paixões, que adoram, 
às quais queimam incenso, às quais sacrificam tudo.

  O selvagem, pois, ou o homem civilizado que renegou a fé para 
servir ao Deus Mamona, são os dois inimigos do verdadeiro Deus, dos seus 
servos, dos missionários, porque sacrificam às suas falsas divindades, aos 
seus vícios e às suas paixões. Os civilizados, sem o verdadeiro Deus, são os 
inimigos mais terríveis.  

Para mim, foi o incrédulo civilizado o verdadeiro causador do 
massacre de Alto Alegre. Os selvagens foram o meio. Não se pode duvidar 
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que estes civilizados inimigos da cruz, vendo o grande bem espiritual que 
se fazia na colônia, e o seu surpreendente progresso material, e que em 
pouco tempo ela seria autossuficiente, porque os selvagens já levavam seus 
produtos à praça da Barra do Corda, começavam a espalhar vozes sinistras 
contra a Missão e os missionários. 

Como sempre, começou a adulação, de cuja influência ninguém 
é isento. Passaram a murmurar aos ouvidos dos selvagens que eles não 
tinham mais necessidade nem de missão nem de missionários; que, desde 
que já estavam civilizados, apenas o contato com os missionários era mais 
que bastante para conservá-los como tais; que ficando sob a dependência 
dos missionários, seriam daí a pouco tratados como outros tantos escravos; 
mas, pelo contrário, uma vez livres deles, se misturariam mais facilmente 
com os outros civilizados, e todas as diferenças desapareceriam; que, depois 
de tudo, os missionários o que faziam era trabalhar para si mesmos e para 
os seus interesses; que, se afinal os pagavam e os deixavam com roças e 
terrenos para cultivar, era apenas para enganá-los mais facilmente; que eles 
ficariam bem melhor com patrões seculares, em lugar de religiosos; que 
os missionários outra coisa não faziam mais que ensinar utopias; que era 
melhor viver livremente e de acordo com a própria vontade; que a religião 
que os padres ensinavam não era mais que o efeito de uma ilusão; que, se 
se queria fazer o bem, seria melhor fazê-lo por amor do bem, e não pela 
esperança de um paraíso e pelo temor de um inferno, que não existem; que 
uma religião que se opõe necessariamente às aspirações dos homens não 
pode ser uma religião verdadeira; que os missionários não eram senão uns 
iludidos que iludiam os outros. Os exercícios de piedade para eles eram 
sussurros ridículos, e diziam: “Olhai como nós civilizados vivemos, e nada 
nos importa do que os missionários estejam a dizer.”4

Por este tempo, atentaram contra a vida do padre Rinaldo, e 
não foram os selvagens que fizeram isso, mas gente que se chamava civi-
lizada, e que estava então dividida em facções, e em estado de guerra de 

4 Vejam-se os artigos escritos nos jornais Diário do Maranhão, Pacotilha, etc., assina-
dos por Araújo Costa, F. Saraiva, Celso Aurélio, Francisco de Melo Albuquerque.  
Tais artigos são uma ladainha de mentiras e blasfêmias contra Deus, contra a Igreja, 
contra os missionários. É verdade que os artigos indicados foram escritos após o 
massacre, mas o espírito deles já tinha sido inoculado nos selvagens. 
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família contra família. Convidaram um capuchinho missionário para ir a 
certo lugar tentar uma pacificação. Lá se foi o padre Rinaldo. Logo que 
partiu, foi descoberto o nefando propósito do convite.  Imediatamente foi 
enviado ao seu encontro um cabra, ou um bravo daquele tipo descrito por 
Manzoni.5  Este recebera ordem de trazer de volta a barba do missionário 
e o rabo do burro em que andava. O padre Rinaldo só escapou porque 
o valente pensava que o sacerdote ia pela estrada que leva a Alto Alegre, 
enquanto ele tinha tomado o caminho da mata, para dar assistência a um 
doente.  O cabra, que não sabia disso, ficou a esperá-lo por algum tempo, 
mas vendo que não chegava, pensou que, em vez de Alto Alegre, ele tivesse 
ido a Barra, e voltou a seus mandantes, sem a barba e sem o rabo do burro.  
Não muito depois que o padre Rinaldo saiu da mata, disseram-lhe que 
haviam armado uma emboscada para matá-lo, e ele tomou conhecimento 
que tinha escapado da morte certa.

Também naquele tempo foram vistos pastores protestantes e 
doutores visitando as aldeias evangelizadas pelos missionários católicos, 
que eram os nossos padres capuchinhos. Isso nunca se tinha visto antes.  
O que disseram os seguidores da Reforma, não foi possível saber. O fato 
é que, depois daquelas visitas, muitos largaram o trabalho, outros ficaram 
irrequietos, recalcitrantes, e a paz era perturbada. Após o massacre, um 
pastor protestante não teve vergonha de afirmar em público que os sel-
vagens tinham feito muito bem em massacrar os frades. Esta notícia eu a 
recebi no lugar.

Outro fato veio indicar o estado de agitação em que se achavam 
os selvagens. O padre Mattia de Ponteranica unia o amor à ciência ao es-
pírito de missionário.  Aficionado à botânica, aproveitava suas incursões às 
matas para estudar a flora. Tendo ouvido que perto da foz da torrente San-
to Estêvão, cerca de vinte léguas da Barra do Corda, havia uma aldeia dos 
canelas chamada Ponto, ele, na esperança de encontrar pequenos selvagens 
para a escola e flores para cultivar, acompanhando-se de dois selvagens do 
instituto que conheciam o caminho e o lugar, viajou à dita aldeia dos cane-
las. Quando chegou lá, o cacique ordenou aos selvagens que se reunissem.  

5 Um bravo daquele tipo...: referência aos capangas da personagem Dom Rodrigo, no 
romance I promessi sposi (Os noivos), do escritor italiano Alessandro Manzoni. (N. T.)
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Foi grande a admiração do padre Mattia ao ver a submissão e a presteza 
com que os selvagens obedeceram à ordem de seu chefe. E enquanto o 
padre Mattia estava contemplando, quase absorto, as palmeiras e outras 
plantas silvestres, não percebeu que alguns selvagens o estavam rodeando 
com a intenção de matá-lo. O único que se opôs à execução do delito foi 
o cacique, que se valeu de toda a sua autoridade para impedir que o delito 
fosse cometido na sua aldeia. Depois ele recebeu o missionário em sua 
cabana, e o hóspede entre os selvagens é invulnerável. Vendo a conduta de 
seu chefe, os selvagens mudaram de tática e seguiram o exemplo que lhes 
era dado. Na volta, o padre Mattia falava com entusiasmo da aldeia do 
Ponto e de seu cacique, e também da acolhida que lhe fizeram os selvagens.  
Ele, que não entendia a língua deles, não havia captado uma só palavra da 
arenga que o cacique fizera a seus dependentes, a qual não tinha sido outra 
que um forte apelo a que não manchassem a aldeia com o sangue de um 
missionário que tinha ido até eles sem arma nenhuma, acompanhado só 
por dois meninos da sua mesma tribo, e que, por isso, estivera inteiramente 
sob sua proteção.

Na volta, os meninos contaram tudo ao irmão Vincenzo, e este, 
por sua vez, contou o fato a toda a família religiosa. O padre Mattia quase 
não podia acreditar que tivesse estado tão próximo da morte.  

Os missionários sabiam de tudo. Eles pregavam e esperavam que 
a tempestade passasse, e continuavam o seu apostolado. Se havia defec-
ções, havia também os que se mostravam fiéis, até entre os selvagens. Das 
famílias cristãs da colônia, nada tinham que temer: todas eram afeiçoadas 
aos missionários. E, depois de tudo, os missionários diziam: a Missão é 
obra de Deus, e Deus a protegerá. E se, nos seus imperscrutáveis divinos 
decretos, Deus dispôs diferentemente, só nos resta repetir: “Seja feita a 
vossa vontade”.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo X
A FAÍSCA

NO INÍCIO DO ANO 1901, havia 84 meninos no instituto dos fi-
lhos dos selvagens, e 44 meninas no de São José da Providência. Esses dois 
institutos eram a esperança da Missão.  O futuro da Missão dependia deles.  
Eles deveriam ser os verdadeiros colonizadores, porque educados desde a 
infância para conhecer e amar a Deus, e ser fiéis aos próprios deveres, pios 
e morigerados, formariam verdadeiras famílias cristãs.

Em todos os arredores, e especialmente ao longo das margens do 
rio Mearim, havia-se espalhado o sarampo. De início, nada de alarmante: 
a maioria ficava boa e eram poucas as vítimas. Mas, depois de metade do 
mês de janeiro, a doença recrudesceu, as febres que a acompanhavam pros-
travam as forças do paciente, e o número de mortes multiplicava-se dia a 
dia. Não havia família que não chorasse um filho ou uma filha, e não rara-
mente o mal atacava também os adultos. Graças aos cuidados tomados, os 
dois institutos ficaram livres da infecção por longo tempo, e já se nutriam 
esperanças de que o Senhor os teria poupado da terrível provação.  Mas 
não foi assim. Em poucos dias, morreram no instituto da Barra do Corda 
28 garotos, e no de São José da Providência 22 meninas. Os selvagens, 
que tinham assistido indiferentes ao morticínio que o sarampo tinha feito 
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em suas aldeias e em todos os arredores, ergueram a voz de que o feitiço 
dos cristãos queria destruir todos os filhos e filhas dos selvagens.  Algumas 
mães reclamavam as filhas de volta. Mas a madre-superiora, atendendo a 
razões higiênicas e religiosas, não atendia às suas exigências.

Como Deus quis, a infecção desapareceu, e os dois institutos 
retomaram a vida normal, e parecia que mais nada haveria a temer-se. Mas 
não: a recusa da madre-superiora foi a faísca, ou melhor dizendo, o pretex-
to para o massacre de Alto Alegre e a destruição da colônia.

 

O Instituto de Barra
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Segunda Parte

O massacre de Alto Alegre, a 13 de março de 1901.
Destruição da Colônia de São José da Providência.





.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo I
NOTÍCIAS GERAIS6

A CIDADE DA BARRA DO CORDA está situada numa das grandes 
curvas formadas pelo rio Corda, antes de verter suas águas límpidas e cris-
talinas no dourado Mearim.

Ver aquela confluência é como assistir às lutas das raças humanas 
de diferentes colorações. Uma não pode estar perto da outra sem algum 
sentimento de aversão, e, por mais de dois quilômetros, as águas límpidas 
do rio Corda e as douradas do rio Mearim correm sempre separadas, for-
mando como duas largas faixas, até que o mais forte, que é o Mearim, tudo 
absorve, tudo confunde, e do rio Corda não resta mais vestígio nenhum.

Os afluentes do rio Mearim são uma grande quantidade de cor-
redeiras que, no tempo das chuvas e dos grandes temporais, cortando e 
sulcando solos de argila vermelha, assemelham-se a tantas artérias que vão 
se unir a seu coração, para depois desaguar no mar, nas proximidades da 
capital do Maranhão, São Luís.  

6  Estes capítulos foram publicados, antes, no periódico Annali Francescani, editado 
em Milão.  Não desejando retocá-los, republico-os como estão.  Neles se encontrarão 
repetições inevitáveis, impossíveis de eliminar sem que sejam todos refeitos.
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Aqui não posso deixar de lamentar o abandono em que são dei-
xados aqueles rios, e a quase negligência do Governo quanto às vantagens 
que a natureza proporciona. Aqueles rios poderiam oferecer grande riqueza 
ao Brasil, como um grande meio de comunicação e transporte. Mas, seja 
por falta de capitais, seja por inércia, seja por negligência, não se utilizam 
aqueles rios como se poderia e deveria, e os poucos vapores que partem 
da capital chegam só até Pedreiras, para depois a viagem continuar, por 
centenas de milhas, em barcos ou barcaças. Desta forma, a viagem torna-se 
longa, tediosa, insalubre, e aquilo que na Itália se faria em poucas horas, 
por lá só se faz em muitos dias. Além do mais, os barqueiros pagam o 
maior tributo à morte.  Para manobrar um barco, são necessários pelo me-
nos dez homens, e nos poucos meses em que estive na Barra do Corda, por 
mais de uma vez vi morrer quase todo o pessoal, tendo assistido a muitos, 
administrando-lhes os santíssimos sacramentos.

A confluência dos dois rios Corda e Mearim forma-se à frente 
de uma praça bonita e espaçosa, embelezada por árvores frondosas, sob 
cuja sombra se veem casas e pequenas edificações. Numa das extremida-
des, apresenta-se a antiga capela dedicada anteriormente a santa Filomena 
e agora a santo Antônio de Pádua. Aquela capela, ou igrejinha, foi a pri-
meira erigida na Barra do Corda, e durante alguns anos serviu de igreja 
paroquial. Naquela capela trabalharam muitos padres capuchinhos, antes 
mesmo que a Província de Milão assumisse o trabalho da Missão. O padre 
Giuseppe da Loro, missionário capuchinho, e por alguns anos diretor da 
Colônia Indígena dos Dois Riachos, vinha de vez em quando à Barra do 
Corda prestar seus serviços e administrar os sacramentos àquela cristanda-
de que não tinha sacerdote. Ele morreu em 1882, e suas cinzas, levadas de 
Vitória no dia 26 de dezembro de 1903, repousam agora junto aos ossos 
dos nossos mártires. Lá trabalhou também o m. reverendo padre Antonino 
da Reschio, então secretário-geral das nossas missões. Em frente à capela, 
está a atual casa dos padres capuchinhos, que serve de convento. Não mui-
to afastado, fica outro prédio, antes destinado pelos superiores da Missão 
ao estabelecimento de um colégio e uma escola para as meninas.

Vista das elevações próximas, que dominam toda a cidade, a 
praça apresenta um belo aspecto, enquanto o declive, do lado do levante, 
torna-a graciosa e poética. 
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Perto da casa dos capuchinhos, foi lançada uma ponte, de cons-
trução muito bizarra e fantástica, mas solidamente construída, bifurcando-
-se sobre os dois rios, Corda e Mearim, a qual une e faz a comunicação da 
cidade da Barra do Corda com os terrenos e casas dos lados opostos.

Ao sul do rio parte uma estrada que vai até a cidade de Grajaú, e 
há outra estrada do lado norte do rio. Aquela é a estrada que nos interessa, 
através da qual devemos tomar caminho. Por mais de 12 km, ela segue 
quase paralelamente o curso superior do rio Mearim, e depois, deixando-o 
bruscamente, penetra nas vastas planícies ocupadas de mata virgem, cujas 
árvores de alto tronco se entrelaçam e confundem as suas copas verdejan-
tes, o que, além de tornar majestosos e amenos aqueles lugares, protegem 
o viajante da canícula das regiões tropicais.

Falando de estradas, eu não pretendo dizer que são como as que 
temos na Itália. Elas não são mais que uma combinação de veredas, bem piores 
que as antigas estradas, descritas por Manzoni, que de Milão levavam a Monza. 

Panorama de Alto Alegre no qual, em cima de uma colina,  
veem-se as casas dos frades e a das irmãs
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São apenas sulcos tortuosos cavados pelas chuvas, que vão da Barra do Corda 
a Grajaú, quase impraticáveis no tempo chuvoso, e que muitas vezes se trans-
formam em pequenos córregos.  As matas virgens são sempre imponentes em 
sua magnificência, mas quem viaja continuamente sob aqueles arcos virentes, 
escuros e tristes, sente a necessidade de um alívio, e dele cuida o Criador, como 
a um encarcerado que espera ver um raio de sol. Nos baixios, as águas da chuva 
fazem surgir como que pequenos lagos, cuja formação, por sua natureza, gasta 
e destrói as grandes raízes: com o tempo, tudo apodrece e torna o solo muito 
rico. Inacessível ao nosso cultivo, a riqueza do solo produz uma vegetação mui-
tíssimo luxuriante, toda à flor d’água, formando vales e campos improvisados 
que jamais cansam a vista do viajante. Ele para, repousa, admira o Rei do dia, 
para de novo penetrar nas matas que fazem coroa àqueles campos. Quem da 
Barra do Corda vai a Grajaú encontra muitos terrenos baixos, interrompidos, 
vez por outra, por pequenos morros e elevações, que os rios Grajaú e Mearim 
circundam e abraçam. Contudo, o expedito viajante trata de parar o menos 
que possa, primeiro por causa do grande número de insetos que tornam a 
passagem um verdadeiro purgatório e, depois, por causa do perigo permanente 
de febres palustres.

Para o viajante que, em 1901, era obrigado a passar por aqueles 
caminhos, depois dos horrores de Alto Alegre, a natureza do lugar não 
exercia mais nenhum atrativo. Acabrunhamento e dor residiam no ânimo 
de todos. Aqueles lugares mostravam um aspecto tétrico, lúgubre.  Ali rei-
nava só devastação e destruição. Parecia que um grande cataclismo tinha 
passado por aquele lugar, para destruir e aniquilar tudo.  Sua população já 
não existia, um silêncio pungente reinava naquelas matas, e apenas surgiam 
à mente sombras fantasmagóricas que a imaginação, ainda perturbada pe-
las cenas horríveis de um drama sanguinolento, reapresentava à memória.  
No momento do primeiro terror, ninguém se atrevia a atravessar aquele 
espaço. Lá reinava o silêncio, o silêncio da morte.

Passado o momento do primeiro terror e espanto, foi mandado 
um destacamento militar, para proteger, naquela solidão onde reinava só 
a morte, a livre passagem do viajante, fechada pela inesperada insurgência 
das tribos indígenas. Mas os ânimos ainda não se sentiam tranquilizados: 
as lembranças eram por demais lúgubres para que fosse restabelecida a 
necessária confiança de se andar seguro. Só pouco a pouco o caminho se 
reabriu. Mas ai!, quanta diferença do que antes existia! 
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Os fatos principais que particularizam a tragédia de Alto Alegre 
nunca serão conhecidos com absoluta certeza. Os índios, seus executores e 
únicos supérstites, procuram sempre, com subterfúgios maldosos e contradi-
ções propositais, envolver tudo em mistério e manter escondidas do público 
todas as circunstâncias. Nos depoimentos, alguns confessaram ter matado 
um padre, uma freira, um órfão ou uma órfã, um membro de uma família 
cristã ou uma família inteira, para serem depois contraditados por outros.  
Aduziram-se razões e motivos para o massacre, mas são tão insustentáveis 
e inadequados que não merecem crédito nenhum. Se tivesse escapado uma 
que fosse das vítimas destinadas ao massacre, teríamos sabido algo positivo. 
Mas o massacre foi completo. Apenas uma menina salvou-se, mas era peque-
na demais para entender o que quer que fosse. E, assim, o que hoje se sabe e 
se conhece são somente induções e nada mais.  

Mas continuemos. 
Seis meses após a catástrofe, o viajante que andasse às imedia-

ções de Alto Alegre encontrava casas abandonadas ao longo do caminho, 
indícios da catástrofe, e, à medida que avançasse até o teatro da tragé-
dia, multiplicavam-se os sinais da devastação selvagem que ali se fizera. O 
quadro estava à mostra em todo o seu horror, nem as matas virgens das 
proximidades chegavam a encobri-lo a seus olhos. Onde o fogo não havia 
carbonizado as casas desprotegidas, o machado tinha-as posto ao chão, e 
tudo estava destruído. Nada que levasse a marca da civilização fora poupa-
do. A ruína se apresentava em toda a sua enormidade. 

Passados os primeiros lugares onde os índios tinham começa-
do sua obra de destruição, atravessa-se um extenso baixio que vai acabar 
depois da localidade chamada Dúvida, ao pé de uma elevação em cujo 
topo ficava a propriedade agrícola de Alto Alegre. A estrada dominava a 
pequena extensão de terreno baixo, para depois entrar numa mata quase 
impenetrável, deixando à direita o brejo perto de seu declive.   

Ao tempo em que essas coisas aconteceram, março de 1901, as 
chuvas tinham caído em abundância e inundado todos os caminhos.  Quem 
chegasse ao pé da mencionada elevação, encontrava todas as passagens inter-
rompidas por árvores que foram derrubadas e atiradas nelas.  Para evitar o obs-
táculo imprevisto, seria preciso contorná-las. Lá se entrincheirou o primeiro 
agrupamento de índios, e, na altura em que se achavam, eles observavam, pelo 
claro da floresta, todos os movimentos do infeliz que tentasse seguir adiante. 
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No momento em que o suspeito, coberto de lama e suor, tentasse afastar o obs-
táculo, os olheiros, sem serem vistos, observavam com a máxima indiferença o 
embaraço em que ele se metera, e esperavam só que a vítima chegasse ao alcan-
ce de seus fuzis. De quantos tentaram ultrapassar aquela barreira, que parecia 
obra do acaso e consequência das chuvas incessantes, ninguém se salvou. Mais 
adiante, à distância de quinhentos metros, e exatamente no ponto mais alto, 
com troncos e cepos amarrados em paralelo, e não muito afastado do caminho, 
formaram uma trincheira para resistir às primeiras investidas, se da Barra do 
Corda fosse enviada uma expedição militar contra eles. 

As precauções tomadas pelos índios e todos os detalhes de es-
tratégia que orientavam as suas operações eram tão bem organizados, que, 
não fosse pela inferioridade de armas e falta de coordenação, eles pode-
riam ter resistido por muito tempo às forças organizadas do Governo. Tais 
coisas, e outras circunstâncias que depois se souberam, fizeram suspeitar, 
e com fundamento, que os índios não foram nem os motivadores nem 
a causa do massacre e arrasamento da Missão, mas foram usados como 
instrumento por pessoas más e perdidas, mais selvagens que os próprios 
selvagens. Massacrados os missionários, as freiras, os órfãos, as órfãs e todos 
os cristãos de Alto Alegre, os índios tornaram-se, por mais de um mês, 
senhores absolutos de tudo quanto a Missão possuía. Nem de longe lhes 
ocorreu o pensamento de serem atacados por forças governamentais, e eles 
mostraram a maior surpresa quando se viram assediados pela milícia regu-
lar. E houve fatos para provar que tinham razão de se surpreenderem.

Iniciou-se o processo. Os índios mantiveram-se sempre impassí-
veis, cientes como já estavam do resultado. Tratados como seres sem razão, 
imbecis e irresponsáveis por seus atos, foram postos em liberdade. Decerto 
aquilo não foi um ato de justiça nem de misericórdia.  Simplesmente, eles 
foram declarados incapazes de qualquer responsabilidade.  Diz-se que de 
cima viera ordem para soltá-los, e, para os componentes do júri, fora im-
posta obediência cega às ordens superiores. O sangue dos inocentes ficou 
sem punição. Seu sangue ainda no presente se vê, e lá ficará para clamar 
contra a injustiça humana. Mas, enquanto clama contra a injustiça huma-
na, implora o perdão para aqueles que foram causa de sua morte, aqueles 
que serviram de instrumento para que eles obtivessem a coroa do martírio.  
Sim, intercedei por eles, e rogai, rogai perante o trono do Altíssimo, para 
que aqueles pobres infelizes obtenham não apenas o dom da fé, mas tam-
bém o dom de praticá-la. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo II
A NOTÍCIA DO MASSACRE

DESPONTA A AURORA. Surgem os primeiros albores. Aos poucos, 
a luz clareia os altos dos pequenos morros que circundam a bela, vicejante 
e pequena cidade da Barra do Corda. Aparece o astro solar, e seus primei-
ros raios refletem nas águas dos rios Corda e Mearim. As aves, de plumas 
multicoloridas, com seus cantos melodiosos, louvam o Criador, enquanto os 
moradores da cidade, depois de uma noite tranquila, despertam na sua or-
dinária pacatez. Na fisionomia de todos parece reinar uma doce serenidade. 
Abrem-se as casas de comércio, tudo se anima, tudo é vida, tudo é esperança, 
todos trocam a saudação que deseja um dia feliz, já iniciado.  Ninguém pensa 
numa terrível calamidade, que já aconteceu, ninguém suspeita que, noite 
alta, a cidade estará de luto e em prantos, e que em quase todas as famílias 
alguns estarão chorando o filho, outros a filha, o irmão, a irmã, todos sem 
dúvida um parente, um agregado, um amigo. Barra do Corda não conhecia 
temores, não tinha de que suspeitar. A cidade formava como que uma só 
família em recíproca confiança. Acostumada a viver em paz, não conhecia 
conflitos. Perto da mata virgem, ou melhor, situada no centro dela, não pare-
cia conhecer os costumes de seus habitantes selvagens, não sabia de que fibra 
ferina eram formados os vizinhos selvagens, e como eles lhe sugavam o leite 
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materno. Os cidadãos da Barra do Corda não lhes conheciam nem o ódio 
intenso, nem as suas astúcias, nem sua perícia e valor, quando em guerra. 
Das titânicas lutas que travavam, tribo contra tribo, à sombra e no escuro das 
selvas, sob aquelas árvores seculares, que se elevam, firmes, eretas, soberbas, 
como são as daquelas regiões em grande parte ainda desconhecidas ao mun-
do civilizado, só tinham conhecimento do que os meninos aprendem na 
escola, pelas lendas dos tempos passados.  Os barra-cordenses admiravam a 
majestosa imponência das selvas virgens, respiravam-lhe todo o aroma, todo 
o incenso, todo o frescor que o vento levava às suas casas na cidade, e ficavam 
satisfeitos. Para eles, uma carnificina como a de Alto Alegre era impossível, 
e quando lhes chegou a notícia, não queriam, não podiam dar-lhe crédito. 

Barra do Corda não receberia a horrível notícia, e talvez a pró-
pria cidade tivesse sido destruída, se José Viana, cacique da aldeia chamada 
Colônia, não se tivesse oposto ao reiterado aliciamento de seu irmão Pedro 
de Araújo, para a partilha e posse dos espólios da propriedade agrícola, já à 
mercê das hordas de selvagens que a mantinham como em assédio. 

Eram nove horas da manhã do dia 13 de março de 1901. As 
desoladoras cenas da horrível carnificina deviam ter chegado ao momento 
mais excruciante, quando um índio rebelado, chamado Chiquinho chega-
va à aldeia de Pedro de Araújo, algumas léguas distante de Cateté, à mar-
gem esquerda do Mearim. Ele montava um cavalo de sela, vestia um paletó 
preto, calçava botas de cano longo, cobria a cabeça com um fino chapéu, 
segundo o costume dos cavaleiros daquela terra, e queria mostrar os ganhos 
do saque à personagem a quem era enviado.

Ele havia sido enviado por João Caboré e Manuel Justino, com 
o fim de estimular e suscitar, com promessas de rico butim, o favor e a 
ajuda do poderoso cacique Pedro de Araújo, de modo a garantir a posse de 
Alto Alegre, e oferecer mais enérgica resistência, caso fossem atacados por 
forças cristãs. 

O convite foi facilitado, porque, no ânimo irascível e ambicioso 
do chefe daquela tribo selvagem, encontrou motivos para uma pronta e 
decisiva adesão. Esperto e astuto, Pedro de Araújo exercia absoluta ascen-
dência e poder sobre a tribo que chefiava.  Aquele cacique impávido não 
conhecia temores nem perigos, e já estava habituado a lutas fratricidas.  
Então, ao estridor de instrumentos selvagens, ele reúne, num instante, to-
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dos os seus guerreiros e lhes propõe a ousada expedição. Alguns se opõem: 
são selvagens, mas a crueldade da investida era tamanha, que eles sentem 
horror. Dominados, porém, pela voz imperiosa do chefe e por sua vonta-
de férrea, todos cedem, todos se declaram prontos para partir. Em pouco 
tempo, a tribo está pronta para qualquer temeridade. Alguns já se adornam 
com os distintivos da vitória, já se inebriam do sangue inocente que será 
derramado. Em todos reflete-se sua natureza selvagem.     

Previdente, Pedro de Araújo manda imediatamente emissários 
aos caciques das tribos vizinhas, convidando-os todos a tomarem parte na 
expedição. Ele afirma que é uma guerra de raça, e a todos promete poder 
e despojos. Mais liberal ainda se faz nas promessas ao irmão José Viana, e 
a Policarpo e José Naru, os únicos caciques que resistiram às suas lisonjas e 
se negaram a tornar completa a confederação dos selvagens.  

O chefe Caboré, às ordens de quem todos obedeciam, ocupa o 
posto de generalíssimo: ele já havia posicionado magotes de seus selvagens 
à saída de qualquer caminho que leve a Alto Alegre; já os espalhara pelas 
matas da redondeza, chegando a ordenar que alguns atravessassem o rio 
Grajaú e fossem até à divisa do distrito de Monção, no Pindaré.

José Viana, Policarpo e José Naru mediram e ponderaram as 
consequências da própria recusa. Eles sabiam que, depois da destruição 
de Alto Alegre, as suas tribos teriam a mesma sorte, e que seu sangue seria 
derramado como sangue dos traidores da própria raça.

Partido que foi o mensageiro de Pedro de Araújo, José Viana 
pensou logo como salvar-se a si e à própria tribo, e como esquivar-se à 
vingança de seus companheiros.  Ele era bem visto pela população civiliza-
da, e com ela tinha relações amigáveis. Sua tribo já havia prestado alguns 
serviços aos civilizados, deles recebendo, em contrapartida, armas, pólvora, 
ferramentas, roupa, etc. No momento do perigo, resolveu atirar-se aos bra-
ços deles e tornar patente o que se passava em Alto Alegre. 

Logo ele comunicou a pessoas de sua confiança as tramas dos 
índios, a carnificina já em andamento, e talvez já terminada, a tomada 
de Alto Alegre por parte dos índios, o propósito deles de massacrar todos 
os civilizados. Ele garantia que os indígenas tinham intenção de destruir 
qualquer vestígio de cristianismo e civilização naquelas selvas, e fundar um 
reino independente para si mesmos.
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Eis por que tinham começado com Alto Alegre.
As pessoas de confiança eram os dois senhores Vicente de Araújo 

e Lino Gomes.  Eles imediatamente se puseram a cavalo e, a rédeas soltas, 
por um caminho desconhecido, superaram todos os obstáculos apresenta-
dos pela mata virgem, chegando a Cateté ofegantes de fadiga, sufocados 
pelo calor, lívidos pela desolação, tremendo de terror, sem poder falar por 
causa do ardor da emoção que os dominava.

As pessoas de Cateté os rodeiam, reconhecem aqueles senho-
res, sua atitude os surpreende, eles pedem explicações. Nenhuma palavra 
daqueles lábios secos. A voz não sai, o coração está fechado!  Não dá para 
compreender! O que é?  O que não é?  Que fazer?  Expliquem-se!...   Apenas 
escapa um grito confuso e profundo... Alto Alegre não existe mais. Tudo 
está destruído! Como?!  Vicente de Araújo e Lino Gomes não respondem 
mais.  Esporam os cavalos, ganham de novo a estrada. Às nove da noite, 
estão em Barra do Corda.  Eles são os portadores da mais lúgubre e sinistra 
das notícias. Toda a cidade cai em prantos. A notícia é que, na manhã do 
dia anterior, 13 de março, acontecera em Alto Alegre uma das mais horrí-
veis carnificinas. Frades, freiras, educandas, a população toda fora morta.  
Todos, sem exceção, tinham sido massacrados.  Bandos selvagens, sob as 
ordens dos famigerados caciques João Caboré e Manuel Justino, haviam 
cercado Alto Alegre e, em sua raiva, encarniçamento e furor, a ninguém 
haviam poupado. A criança inocente, a delicada donzela, o jovem e a jo-
vem, objeto de esperanças futuras, pais e mães, frágeis anciãs e alquebrados 
anciãos, os padres capuchinhos e todas as freiras, com todas as educandas, 
foram vitimados. Ninguém, ninguém mais existia. A carnificina tinha sido 
geral, completa...

A cidade inteira entra em comoção. Quem chora, quem grita, 
quem se desespera. Todos têm a lamentar um ente querido trucidado. Mas, 
de repente, faz-se um grande silêncio, um silêncio sepulcral. Às lágrimas, 
aos prantos, sucede uma perfeita calma. É a calma de um mar tempestuoso, 
quando a borrasca chega a seu último furor. É a calma do mar que depois 
se sobrepõe, com todas as suas forças, às ondas montanhosas e espumantes 
que estavam suspensas no ar, a calma que anuncia a maior das dores, a 
calma das ondas que depois de resistirem ao maior combate, desfazem-se 
umas sobre a outras, chocam-se, unem-se, e babando e rugindo anunciam 
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a perfeita tempestade.  Assim foi a calma dos barra-cordenses depois que 
receberam a notícia do massacre. 

Os únicos que não perderam o ânimo e mantiveram a presença 
de espírito quando anunciado o desastre foram os padres capuchinhos que 
estavam na Barra do Corda: passado o momento da primeira impressão, 
esperavam ainda que a notícia não fosse verdadeira, ou, pelo menos, que 
houvesse tempo para esconjurar o perigo, que a notícia do massacre não 
fosse mais que o anúncio de seus preparativos.

O reverendo padre Stefano da Sesto, ouvindo a opinião de ou-
tros religiosos, resolve mandar, a toda pressa, dois homens intrépidos para 
saber a verdade. Dois homens corajosos oferecem seu serviço: eles se cha-
mam Mateus e Manuel.

O resultado dessa expedição, vê-lo-emos no capítulo seguinte.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo III
A PRIMEIRA EXPEDIÇÃO

ARREADOS DOIS CAVALOS, partiram a toda pressa Mateus e 
Manuel.  Homens corajosos, intrépidos, conhecedores dos costumes dos 
selvagens, de sua língua e de Alto Alegre, eles prometem que não voltarão 
senão depois de terem verificado tudo. Afirmam que não temem a morte 
e que estão prontos para enfrentar todo perigo. Abençoados por todos os 
religiosos capuchinhos, acompanhados pelo choro de todos os presentes, a 
sua partida foi, naquele momento, um grande alívio para todos, que neles 
tinham colocado sua última esperança, a saber, que ainda chegassem a 
tempo de impedir a catástrofe, se já não estivesse consumada. Esperava-se 
que a notícia trazida pelos dois senhores fosse muito precipitada, e o que 
tinham ouvido de João Viana fosse apenas ameaça, e não realidade.

Quem viaja pelas grandes selvas e pelo interior do Brasil, e prin-
cipalmente pelas imensas planícies que formam o grande espaço por onde 
correm os seus grandes rios, não pode deixar de experimentar uma indefi-
nível impressão de tristeza. Não é que aquelas paisagens cobertas de plantas 
rasteiras e entremeadas de grandes correntes d’água não tenham beleza: é 
o panorama selvático, a profunda solidão em que se mostram, que desper-
ta tal sentimento. Ante aqueles espetáculos do céu e da terra, o homem, 
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quando está só, se acha fraco, conhece o seu nada, e pergunta a si mesmo 
por que Deus criou tantas maravilhas para depois afastar delas o homem 
inteligente, o único ser que poderia admirar as suas obras e render ao Cria-
dor uma digna adoração. Naquelas planuras, que se estendem por centenas 
de léguas, onde o vento agita as árvores seculares das selvas e a erva dos 
campos, onde o cervo passa correndo e a onça rompe o seu silêncio, falta o 
homem que a vivifique. E quando, após longos dias de viagem, se encontra 
alguma tribo errante, o coração se reacende, se reanima e reconhece que 
aquelas florestas, aqueles campos, aqueles rios têm um fim, o fim de abri-
gar um dia, sob suas sombras, em suas planícies, ao longo de seus rios, um 
povo feito cristão, religioso, livre e civil.

É por isso que os missionários entram naquelas imensas soli-
dões, e, encontrando o selvagem, saúda-o e o reconhece como irmão, e, 
não podendo domar o adulto, procura mudar-lhe os instintos, ao mesmo 
tempo que toma sob sua tutela o menino e a menina e os educa, para eles 
semeia a divina palavra, e, ainda que não destrua a natureza que forma o 
caráter próprio do índio e do habitante das selvas, a sua educação deles é 
tal que, mesmo respeitando o caráter que lhes é próprio, os converte em 
verdadeiros apóstolos de suas tribos, por terem sido educados em sentido 
superior, e são eles que levam a luz do Evangelho e fazem daquelas tribos 
idólatras tribos cristãs, adoradoras do verdadeiro Deus, crentes em Jesus 
Cristo Redentor e numa vida futura.

Mas os nossos enviados não podiam pensar nessas coisas. Eles 
viajavam com a mente perturbada, no coração da noite, em profunda es-
curidão e, evitando o caminho habitual, tinham que medir todos os passos, 
espreitar qualquer movimento, manter o ouvido atento ao mínimo ruído, 
evitar qualquer surpresa.

Enquanto eles se aproximavam de sua meta, no convento da 
Barra do Corda orava-se pelos irmãos, pela Colônia toda. O pobre missio-
nário que sacrifica a vida para iluminar, guiar, e levar almas a Cristo, nasci-
das na infidelidade e na idolatria, e criadas na obscuridade e nos absurdos 
do paganismo; que por eles abandona pátria, parentes, amigos, e viaja meio 
mundo para viver no meio deles, exposto a todos os perigos e inclemências 
da zona tórrida a fim de civilizar aquelas tribos selvagens, vê destruído 
em um momento e pela forma mais cruel, com a mais negra ingratidão, 
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o trabalho de tantos anos, e se encontra privado de tantos coirmãos a ele 
mais caros que os próprios irmãos de sangue, com os quais tinha dividido 
fadigas e esperanças, desgostos e consolações, só ele pode entender a pro-
fundidade da dor, da angústia, do estado de seu coração despedaçado, e é 
somente aos pés do Crucificado, é apenas à vista daquele sangue divino e 
inocente derramado pela salvação das almas, que o missionário acha um 
alívio que o cura, que o anima, que o estimula a mais suores, a sacrificar-se 
a si mesmo, e a oferecer-se em holocausto. Por isso, ao receber a funesta 
notícia, os missionários da Barra do Corda passaram parte daquela noite 
em oração, pedindo, só a quem podia concedê-las, resignação, força, cora-
gem e perseverança.

Enquanto, porém, se rezava, não se deixaram de tomar as medi-
das e precauções que o caso exigia. Além dos dois mensageiros, o padre Ste-
fano da Sesto, superior da casa, e o padre Roberto, acompanhados por cerca 
de dez pessoas de caráter decidido e dispostas a enfrentar qualquer perigo, 
partem para Alto Alegre. Ao mesmo tempo, os barra-cordenses, superadas 
as primeiras emoções, e movidos pelo exemplo, gritam a uma só voz: “Res-
gate!  Resgate!” Não há armas, não há munições, falta um chefe que saiba 
comandar, mas eles não deixam de gritar: “Resgate! Resgate!” Os principais 
da cidade reúnem pessoas e cavalos, armam-se com espingardas de caça, fa-
cões, machados e paus, e, enquanto toda a cidade está em comoção, partem.

A expedição, tão desordenada e sem um elemento seguro, sem 
orientação clara, sem plano determinado, chega a um lugar chamado La-
goa da Bandeira, sete léguas – correspondentes a 38 km – antes de Alto 
Alegre. Lá se detém para um necessário descanso, para combinar o que 
fazer e estabelecer um plano que surpreendesse os selvagens, sem causar 
danos à Colônia, se é que ainda existia. Enquanto assim se procedia e se 
dispunham as coisas para a partida, chegam Mateus e Manuel, os primei-
ros enviados pelo reverendo padre Stefano, acompanhados pelo padre Ro-
berto, que os havia encontrado na volta. Eles confirmam o massacre total e 
a destruição da Colônia, relatando um lancinante episódio de que tinham 
sido testemunhas: quando chegaram a Serrinha, à casa de José da Silva 
Carolino, vaqueiro do gado da Colônia de Alto Alegre, pediram notícias 
sobre o massacre, e ele, tomado de grande surpresa, respondeu que de nada 
sabia e que aquilo seria impossível.
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Tranquilizados pelo tom daquelas palavras, Mateus e Manuel 
começaram a ter esperanças. José era um empregado fiel, chefe da guar-
da de Alto Alegre, muito afeiçoado aos capuchinhos. Ademais, Serrinha 
distava apenas três léguas de Alto Alegre: um massacre total não podia 
acontecer sem que chegasse ao seu conhecimento. Homem de fibra, nas-
cido nas matas e conhecedor de todas as suas circunstâncias, corajoso até a 
temeridade, José ofereceu-se para acompanhá-los até Alto Alegre, dizendo 
que ele mesmo não sossegaria enquanto não tivesse constatado a verdade 
com os seus próprios olhos. Logo sela um cavalo e monta-o para partir.  
Mateus e Manuel protestam, dizendo que era preciso ir a pé, sem chamar 
atenção, e ter muito cuidado para não se exporem a perigos inúteis e des-
necessários, mesmo que a notícia do massacre não fosse verdadeira.  Ao que 
ele responde: 

– Então podem ir.  Eu vou atrás. Conheço bem os selvagens e, 
em caso de assalto, sei me defender.

Grupo de mulheres e meninos índios decentemente  
vestidos pelas irmãs
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Mateus e Manuel, não conseguindo fazê-lo mudar de ideia, 
saem na frente. José mantém a palavra, e os segue a certa distância, para 
não atrapalhar os planos deles. Os mensageiros chegam primeiro e, pro-
tegidos pela escuridão da mata, preparam um plano de entrada em Alto 
Alegre acomodado aos costumes dos selvagens. Logo ouvem tiros de fuzil, 
seguidos de gritos. Era José que caía do cavalo, mortalmente ferido. Ele se 
levanta, tenta defender-se dos selvagens que o cercam. Chegam João Cabo-
ré e Manuel Paiva, e investem contra ele com arma branca. José grita: “Não 
me matem, pelo amor de Deus!” Golpes sucedem-se a golpes, e José Caro-
lino já é cadáver. O clarão das fogueiras ilumina a cena selvagem.  Mateus 
e Manuel, da mata, testemunham tudo. Eles não precisam mais confirmar 
o massacre, um de seus macabros episódios tinha acontecido e se comple-
tado aos seus olhos.  Podiam voltar. Mas, fiéis à promessa de tudo verificar, 
protegidos pela escuridão em que se achavam, embrenham-se na mata e, 
tomando caminhos diferentes, Mateus se dirige ao convento e Manuel vai 
direto para a Colônia.

Este, de pele escura, de tal forma se havia transfigurado, que 
ninguém o reconheceu. Conhecendo perfeitamente a língua dos selvagens, 
seus costumes, seus modos, meteu-se em seus grupos como se fosse um de-
les, sentou-se com eles, falou com eles.  Ninguém suspeitava dele, e assim 
ele soube de tudo, seus planos, forças, disposições, objetivos e intenções.

Mateus tentou entrar no convento, mas um obstáculo impre-
visto o deteve: uma estaca com pontas de ferro afiadas. No escuro, ele se 
feriu, mas cortou-a e entrou. Silêncio sepulcral. Pelas paredes ainda havia 
sangue.  Ele, que já tinha estado em Alto Alegre na qualidade de serviçal, 
conhecia todos os corredores: aproxima-se do quarto do padre Rinaldo, e 
chama por ele.  Nenhuma resposta. Passa para o quarto do padre Vittore.  
O mesmo resultado. Entra noutro: encontra cadáveres já iniciando o es-
tado de putrefação. Passa pela capela. Indescritível horripilação: cadáveres 
amontoados uns sobre os outros. Os assassinos tinham executado a obra.  
Aterrorizado, entra nas casas que serviam aos cristãos: mais cadáveres ainda 
fumegando ao redor de fogueiras a crepitar. Os selvagens davam vazão às 
últimas explosões de suas desenfreadas e cruéis paixões. Vai ao convento.  
Depara uma verdadeira hecatombe: o sangue cobre aquele solo que antes 
fora lugar de paz, habitação de anjos.
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Cumprida a embaixada, Mateus e Manuel se reencontram, con-
forme acertaram na mata, e já voltam à Barra do Corda, quando se en-
contram com o padre Roberto e com ele tomam o caminho da Lagoa da 
Bandeira.

O padre e os principais da expedição, ouvido o relato fiel dos 
dois enviados, de que não havia mais nenhuma vida a salvar, e que os 
selvagens já eram donos do lugar, e que mais de seiscentos selvagens en-
trincheirados, providos de munição de defesa e ataque, defendiam aquela 
localidade, julgaram temeridade avançar em condições tão desproporcio-
nais, tanto em número como em aparatos de guerra, e resolveram voltar à 
Barra do Corda.  

Como a cidade os recebeu, deixo-o à imaginação dos leitores.     



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo IV
BARRA DO CORDA EM ESTADO DE ALERTA.

PREPARATIVOS PARA A SEGUNDA EXPEDIÇÃO.

ERA O DIA 16 DE MARÇO, quando as tardes correm tão rápidas que 
não conhecem crepúsculos, e do dia claro se passa à escuridão da noite. O 
céu fazia dias que andava nublado e as estrelas se diriam terem desapareci-
do para sempre do horizonte.  

Eis o céu se abre, belo e sereno, e as estrelas brilham de in-
sólito esplendor. As pessoas sentadas à calçada das vivendas, quitandas, 
pela vizinhança, discutem os fatos de Alto Alegre. Pequenas nuvens, quase 
diáfanas e clareadas pelo cintilar das estrelas, passeiam quais sombras no 
firmamento. Aos que acreditam ver nisso presságios de boas-novas, tudo 
é um mar de rosas, e eles fantasiam que a expedição operará milagres: em 
todos procuram infundir coragem, aquela coragem que talvez eles mesmo 
não sintam.  Outros não veem senão futuros desastres. Muito longe, no en-
tanto, surgem nuvens negras, escuras, que podem representar montanhas 
e barreiras insuperáveis a protegerem os lares. A espaços, parecem cavalos 
em guerra que se dispõem para o decisivo ataque, as mais estranhas figuras 
aparecem, avançam, entrechocam-se, juntam-se em formas as mais inusita-
das, acavalam-se, engrossando-se em mil curvas indeterminadas. Um vento 



O massacre de Alto Alegre 109

forte e repentino obriga todos a se abrigarem. As árvores se curvam, os 
galhos balançam agitando-se, e as folhas caem como num outono tardio.  
As casas tremem, ao mesmo tempo em que retumba o trovão, e os relâm-
pagos se sucedem com tal rapidez que o céu parece em fogo. A chuva cai 
aos cântaros, o céu se reabre, e novamente está sereno, novamente surgem 
as estrelas, a paz parece que voltou. 

De repente, ouve-se um trotear de cavalos. Era a expedição que 
voltava, estropiada, toda enlameada, molhada pela chuva, desolada pela 
confirmação que vinha trazer do massacre em todas as suas fases mais hor-
ríveis e cruéis, em toda a sua tormentosa realidade. Não se ouve uma voz, 
ninguém fala, o silêncio é o meio mais eloquente para dar uma ideia da 
imensidade do desastre.

Os acontecimentos e fatos extraordinários que, numa só pulsa-
ção, fazem vibrar todos os sentimentos do homem, rapidamente tomam 
posse também do espírito e, no mesmo ato em que se desenvolvem, al-
cançam as mais incomuns e extraordinárias proporções. Mente e fantasia 
trabalham e supõem mil coisas que na realidade não existem. E se assim é, 
o leitor por si mesmo imagine qual terá sido a ideia e a impressão que o re-
torno da primeira expedição criou no espírito público da Barra do Corda.

Todos os cidadãos da Barra do Corda, em uma ou outra oca-
sião, haviam estado em Alto Alegre.  Artífices e trabalhadores tinham lá 
emprestado sua mão de obra, e não havia quem não conhecesse o lugar.  A 
Missão de Alto Alegre contava poucos anos de existência, fundada que foi 
em 1896, pelo m. reverendo padre Carlo, então superior regular da Mis-
são.  Os barra-cordenses eram testemunhas dos esforços sobre-humanos 
dos padres capuchinhos na fundação da Colônia. Lá tudo precisava ser 
criado, organizado, pois era necessário substituir a indolência e a preguiça 
pela atividade e pelo trabalho. O selvagem, habituado a se sustentar pela 
caça e pesca, trabalhava apenas para suprir às suas necessidades de cada dia.  
Portanto, no princípio foi necessário que os missionários não somente se 
ocupassem da pregação e das coisas atinentes ao seu divino ministério, 
mas eles mesmos tiveram que preparar os terrenos para semear e colher 
a safra que depois serviria ao sustento seu e dos pobres. Filho da selva, o 
selvagem não conhece moradia estável. Ele é o rei, o senhor absoluto de 
todas aquelas imensas extensões e a sombra de suas florestas lhe serve de 
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refúgio, protegendo-o tanto dos raios solares como das chuvas torrenciais: 
raro, raríssimo mesmo é encontrar-se uma choupana. E eis os missionários, 
com suas próprias mãos, a fabricar tijolos, pô-los ao sol, cortar lenha para 
queimá-los, e depois procurar locais para acolher famílias inteiras. Depois, 
em meio a todo aquele trabalho, eram reconhecidos ao Doador de todos 
os bens por não passarem fome. Os grandes sacrifícios que os missionários 
capuchinhos enfrentaram pela fundação e estabelecimento da Missão de 
Alto Alegre não serão nunca registrados em livro humano. Somente Deus, 
que tudo vê, os registrou no Livro da Vida.

Padre Roberto da Castellanza
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Sempre é grato, porém, ouvir a voz de uma testemunha insus-
peita.  Eis como se exprimia um correspondente de O Norte, depois de 
uma visita a Alto Alegre: “Como são admiráveis estes religiosos!  Ninguém 
é mais apto para essa obra de grande civilização do que eles, que, com 
incríveis sacrifícios, arriscando a própria vida, penetram na mais densa flo-
resta para ganhar, com conselhos, com orações e com constância, aqueles 
selvagens para o seio da nossa sociedade cristã.”

Quando então, no dia 28 de junho de 1899, chegaram a Alto 
Alegre, vindas de Gênova, as irmãs capuchinhas para dirigir o instituto das 
meninas dos selvagens e educá-las e criá-las de forma cristã, o futuro da 
Missão de Alto Alegre parecia assegurado. E tal era a satisfação e o conten-
tamento do superior da Missão, que, em setembro de 1899, ele escrevia: 
“É tão grande o espírito de sacrifício destas irmãs, que é algo mais para 
admirar que imitar. São verdadeiros serafins para a saúde das almas. Faz 
três meses que aqui estão e têm feito já maravilhas de conversões. Têm 
cultivado tão bem aqueles selvagens... que tenho firme esperança de ver 
realizar a sua cristianização a passos de gigante!”

As virtudes angelicais daquelas servas do Senhor foram logo co-
nhecidas e apreciadas pelas mais distintas famílias do Sertão. Algumas se-
nhoras começaram a visitar o lugar, e não poucas expressaram o seu desejo 
de confiar a elas a educação das próprias filhas. Superadas as primeiras 
dificuldades, abriu-se um educandário.

As primeiras a serem admitidas foram as senhoritas Perpétua e 
Guilhermina, pertencentes à distinta família Moreira de Grajaú; Petronila e 
Benta Mourão, filhas do senhor Antônio Sudário d’Azevedo Mourão, que 
naquele tempo morava na Barra do Corda; Petronila e Úrsula Ribeiro, uni-
das por parentesco às famílias distintas dos Ribeiros, Fialhos e Figueiras, de-
pois Antônia, Cristina e Maria Clara. Com as filhas Perpétua e Guilhermina, 
também se estabeleceram em Alto Alegre as senhoras Eva e Tecla Moreira.

Não se sabe ainda como, mas, na manhã de dia 17 de março, 
um dia depois da volta da primeira expedição, corria notícia de que al-
gumas educandas viviam ainda e estavam em poder dos selvagens, e tal 
notícia ganhava cada vez mais força e consistência. O público de Barra do 
Corda, que, na noite anterior, já contemplava a própria destruição, mais 
uma vez grita pelo resgate.  Já tudo se movimenta para preparar uma se-
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gunda expedição.  A possibilidade de que aquelas pobres desgraçadas ainda 
estivessem vivas e em poder dos selvagens despertou todo o espírito cristão 
e cavalheiro dos barra-cordenses, e todos gritavam: “Mil, mil vezes a morte 
mais cruel e mais dilacerante que escravizar-se aos selvagens!” 

À distância de três léguas de Barra do Corda, vivia numa aldeia 
que leva o seu nome do tenente-coronel Tomé Vieira Passos. Ele já havia 
servido como tenente no corpo político do Estado do Ceará, onde prestara 
importantes serviços. As autoridades da cidade enviaram-lhe uma comis-
são, convidando-o e pedindo-lhe que assumisse o comando absoluto e a 
direção da segunda expedição, ao mesmo tempo em que outra comissão foi 
mandada ao Governo, para pedir prontas e decisivas medidas. Se as hordas 
selvagens caíssem sobre a Barra do Corda, a cidade seria destruída, privada 
como estava de presídio e munições de guerra. Mas, ao mesmo tempo, os 
seus cidadãos tomam toda precaução possível. Eles formam um grupo a 
que dão o nome de Comissão de Defesa Pública, e, todos concordes, tra-
balham para melhorar a perigosíssima posição em que a Barra se achava.

Naquele ínterim, a notícia do massacre já havia corrido de aldeia a 
aldeia, sempre crescendo em magnitude e intensidade. Já não era apenas Alto 
Alegre que tinha sido destruída e arrasada. Dizia-se que outras populações 
haviam sido massacradas, ninguém mais se considerava salvo dentro de casa. 
Famílias inteiras, inteiras populações deixavam os seus lares para irem à Barra 
do Corda procurar refúgio, abrigo, um ponto de resistência.  Pais de família 
chegavam com pequenos fardos aos ombros, levando em mãos crianças que 
ainda não podiam enfrentar longas viagens.  Mães, levando criancinhas nos 
braços, descalças e cobertas de pobres trapos, doentes que a custo podiam 
andar, velhos e velhas, e Barra do Corda devia receber a todos, a todos abri-
gar, a tudo prover. A sua população tinha aumentado de tal forma, que os 
víveres começavam a rarear, e já se iniciava a temer uma carestia e suas con-
sequências. A caridade dos cidadãos a todos abria os braços, a todos acolhia, 
a todos ajudava, mas, não se podia negar que muitos e muitos sofriam, e 
sofriam duramente. A Intendência Municipal se mostrou digna de si mesma, 
o convento dos capuchinhos foi aberto para todos, e todos eram socorridos. 
A caridade operava milagres.

Do interior chegavam reforços, armas e munições eram pro-
curadas. Estabeleceu-se um serviço de guardas-noturnos. As estradas e as 
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margens dos dois rios Corda e Mearim passaram a ser vigiadas pelos princi-
pais cidadãos, não obstante as chuvas torrenciais que caíam quase que con-
tinuamente. Certa confiança começava a animar e trazer firmeza a todos, 
enquanto que uma segunda expedição a Alto Alegre era por todos solicita-
da e por todos exigida.  As meninas, se ainda vivas, deviam ser libertadas, 
os selvagens aniquilados, a segurança pública restabelecida.

Chega o tenente-coronel Tomé Vieira Passos. Ele examina cada 
coisa, aprova o já feito, modifica alguns planos para a defesa e segurança 
da cidade no caso de um ataque, ordena trincheiras nas posições mais ex-
postas, põe a seguro a ponte, em cujas cabeças faz pequenas fortificações.  
Depois diz que está pronto para partir. Ele não quer mais que cinquenta 
homens sob seu comando, mas quer homens que ele mesmo escolha. 

O tenente-coronel Tomé possuía uma daquelas vocações militares 
que raramente se encontram. Inquieto, nervoso, ao mesmo tempo que pru-
dente quando em serviço, já outras vezes tinha arriscado a vida, mas as balas 
o haviam sempre poupado. Agora, chamado a assumir a defesa da Barra do 
Corda, que ama como sua segunda terra natal, parece voltar aos seus dias 
de juventude. Sua voz é forte e robusta, seu comando imperativo, seu gesto 
majestoso, enquanto que em tempo de paz ele mostra um coração de mãe. 
Sob as suas ordens, ninguém conhece temores, todos têm uma confiança 
ilimitada no seu comando, todos estão prontos para qualquer arremetida. 
Sua presença muda de aspecto em cada situação: já não se teme o inimigo, 
ele é desejado.  

Sob tais auspícios, partiu a segunda expedição da Barra do Corda.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo V
A EXPEDIÇÃO SOB O COMANDO DO TENENTE-CORONEL

TOMÉ VIEIRA. SUA RETIRADA.

ENQUANTO O TENENTE-CORONEL Tomé Vieira dos Passos orga-
nizava a partida de seus homens, e o padre Stefano da Sesto, superior da 
Barra do Corda, dava a bênção para o êxito da segunda expedição, o povo, 
entusiasmado ao som dos instrumentos musicais, trocando já as últimas 
saudações, ouviu-se uma voz discordante, uma voz de desencorajamento, 
uma voz de dissuasão, uma voz de desaprovação, uma voz que dizia ser 
uma crueldade marchar contra inocentes e inofensivos selvagens, contra 
selvagens que, destruindo Alto Alegre e massacrando a todos, outra coisa 
não haviam feito senão livrar-se de uma escravidão indevida, proclamar a 
própria independência, a própria liberdade e o próprio pensamento. Era 
a voz de um pastor protestante, que, em seu frenesi e ódio contra tudo o 
que fosse católico, não soube sequer respeitar o sentimento público num 
momento tão grave. Não teria ele tomado parte no massacre? Não cabe a 
nós julgá-lo. Mas, algum tempo antes, ele andara passando pelas aldeias.  
Frades e freiras tinham sido pintados por ele com as cores mais negras 
que só os protestantes sabem usar. O Senhor o julgará. Porém, em Barra 
do Corda ele foi silenciado pelo juiz em exercício, Leopoldo. Este lhe fez 
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entender que exerceria contra ele a sua autoridade, se o pastor continuasse 
com aquele comportamento. 

Mas deixemos por ora o tenente-coronel, que marcha para Alto 
Alegre. Coloquemos uma pedra sepulcral e de perdão sobre aqueles pro-
testantes, e procuremos conhecer o inimigo que o tenente-coronel iria en-
contrar.

O selvagem é antes de tudo um forte.7 Nele não se encontra o 
complexo de causas que geram raquíticos e neurastênicos, mas lhe falta 
aquela plástica e esbelta estatura que se admiram nas organizações atléticas.

A sua fala é lenta, seu gesto é moroso, seu andar é um bamboleio.  
A cadência de suas canções é lânguida. Ele é sempre propenso à imobili-
dade, à aquietação.  Mas assim ele o é para um observador superficial.  Na 
verdade, é uma ilusão toda a sua aparência de cansaço e preguiça.  Nada é 
mais surpreendente que vê-lo desaparecer do nada.  A um fechar de olhos, 
sucedem-se, num segundo, completas transformações em sua organização 
lassa e desconjuntada. O mais leve incidente basta para abalar suas energias 
adormecidas. O homem se transfigura: levanta a cabeça sobre os ombros 
largos, seus olhos cintilam, seu vulto se ilumina, parece sacudido por uma 
descarga elétrica. Todos os efeitos e consequências do relaxamento habitual 
dos órgãos cessam como por encanto, e aquela pessoa que pouco antes era 
uma figura vulgar de simplório e bronco, inesperadamente assume-se num 
vulto dominador, é um titã potente. Ele ganha o aspecto de uma serpente, 
a agilidade de um réptil. Nele se admira o rei das selvas, o dominador das 
feras. Não há obstáculo que o detenha em seu ímpeto, não há penhasco, 
grota ou precipício que o impeça, pedras empilhadas, montes de árvores 
cortadas, balseiros e brejos, moitas e matagais, matas de espinhos, nada 
o abate, e ele corre ao encontro da morte. Assoberbam-se então as forças 
todas de sua robusta compleição, a pé ou a cavalo ele supera todos os obs-
táculos, para manter-se fiel a seu cacique.  

Tal era o inimigo que se devia expulsar de Alto Alegre. 

7 Antes de tudo um forte...: o leitor brasileiro percebe, de imediato, neste trecho, a 
“colagem” da conhecida expressão de Euclides da Cunha sobre o sertanejo.  O Autor 
citará Euclides mais adiante. (N. T.)
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Para mim será sempre um mistério que pessoas nascidas e cres-
cidas naqueles lugares, que um homem de intuição e olho militar como 
o tenente-coronel Tomé, conhecedor da natureza, da força, da índole sel-
vagem, pudessem aventurar-se com um número tão pequeno a marchar 
contra tal inimigo. Seria audácia? Seria presunção? Seria desprezo? Seria o 
desejo de libertar tantas pobres inocentes, que talvez estivessem gemendo 
como escravas de feras humanas?  Seria uma única ideia que movia aqueles 
corações a empresa tão audaz e desesperada, ou seriam muitas ideias a cul-
minarem em uma só?  Seria que o coração da cidade da Barra do Corda se 
achava comovido e o coração de seu povo batia como planta agitada pelo 
vento? Só o Senhor conhece os caminhos e o coração do homem.

O coronel avançava com sua minúscula armada. Eram grandes 
as dificuldades a superar. À marcha expedita opunham-se aclives e morros, 
onde a natureza expõe pontas agudas, pedras de grande espessura amon-
toadas por uma mão forte e invisível, umas sobre as outras em forma de 
grandes escolhos, com saliências e aberturas caprichosamente distribuídas.  
De noite dão a ideia de grandes cidades destruídas, e ao clarão da lua a 
sombra de arbustos e árvores isoladas faz imaginar uma população que lá 
vive e habita no silêncio da morte.  

Foi ao passar por aqueles pequenos morros e eminências que a 
pequena armada foi surpreendida, no coração da noite, por forte chuva.  
Privada de qualquer abrigo, obrigou-se a continuar a marcha em meio a 
torrentes imprevistas naquelas necrópoles fantasmagóricas.  

O coronel e os seus homens valorosos esperavam encontrar cedo 
o inimigo, mas este já havia preparado muito bem a contraofensiva. Ma-
nuel Justino, com seus selvagens, defendia Alto Alegre de qualquer ata-
que, assalto ou surpresa a que pudesse vir a ser organizado pelos cristãos 
do lado de Barra do Corda. João Caboré a defendia do lado de Grajaú. 
Com um núcleo de selvagens deixado para proteger Alto Alegre, formava-
-se um como centro de um grande círculo, e deste centro partiam, como 
raios, diversas linhas de selvagens, e as linhas mantinham-se em contínua 
comunicação umas com as outras e com o centro. Cumpria-lhes observar 
qualquer movimento, e o cair de uma folha, o arrastar-se de um verme, 
não deviam passar despercebidos. Descoberto qualquer corpo invasor, a 
ordem era não perturbá-lo, mas deixá-lo avançar, ao mesmo tempo em que 
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se examinasse o seu número, as suas forças, fechando cada passo à retirada, 
e comunicando tudo ao centro. A escuridão e as selvas tornavam fácil a 
execução do plano.

O fato de não avistar o inimigo dava muito a que pensar ao 
coronel. Mais ele se aproximava de Alto Alegre, e mais profundo parecia 
se tornar o silêncio. Avistavam-se sinais da mais desoladora devastação e 
depredação, mas o devastador e predador era invisível. Casas queimadas e 
postas ao chão, campos destruídos, cadáveres em putrefação, mas nenhum 
rastro de homem. Parecia que a terra tinha engolido os selvagens. Tudo era 
mistério.

Chegam ao lugar chamado Dúvida, já descrito por mim. Lá o 
coronel para, dispõe cada coisa com a maior cautela e precaução. Alto Ale-
gre fica bem à frente. Ele dá as últimas ordens. A pequena armada avança, 
e começa o assalto. Avante!  

É naquela situação que os selvagens dão o primeiro sinal de vida.  
Das valas, dos esconderijos, das moitas, do centro de pequenos matagais, 
das casas destruídas e da mata, parte uma terrível fuzilaria. A mata pa-
rece em chamas.  Alto Alegre, em ruínas, forma o fundo de um quadro 
horrível.  O coronel, sempre na frente, encoraja a todos. Combatem com 
grande valor.  Ao chão, mortalmente ferido, cai o chefe de esquadra, cai 
um pobre pai de família de nome Brás, os selvagens engrossam, avançam 
ameaçadores, a fuzilaria não cessa, cada vez mais se adensa, os animais de 
carga são assaltados e mortos, a pólvora e a munição de reserva tornam-se 
espólio do inimigo. O selvagem festeja a destruição dos poucos corajosos 
que continuam a se defender e que apenas querem vender caro a própria 
vida. A situação torna-se insustentável: ou continuar a luta até o sacrifício 
da última vida, ou a retirada imediata, inevitável.  

Há pouco, eram apenas dois os mortos. Os feridos, e não gra-
vemente, cinco ou seis. A perda verdadeiramente grande foi a da munição 
de reserva, a perda que obrigava à retirada, pois os meios de defesa cedo se 
haviam exaurido.  

O coronel dispõe seus soldados em forma de cone: com um fogo 
bem centrado, os que formam as duas fileiras não permitem aos selvagens 
que os flanqueiam que se aproximem demais, e mantêm a via de retirada 
aberta. Em seguida, o coronel, com pouquíssimos escolhidos, enfrenta o 
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inimigo que o assalta em grande número. Ele se atém a responder aos gol-
pes, a longos intervalos e com grande precisão. Seus golpes são muito bem 
direcionados: nenhuma bala cai em terra, todas atingem a vítima.

Entanto, a algazarra aumenta cada vez mais. Os gritos e cantos 
de vitória, acompanhados de instrumentos musicais, ensurdecem, mas o 
fogo da pequena expedição, bem centrado, garante a posição. Por mais de 
dez quilômetros, ela foi flanqueada pelos selvagens que não conseguem 
fechar a via de retirada, bem dirigida e bem executada.

No momento em que acontecia aquela retirada, que faz tanta 
honra ao tenente-coronel Tomé Vieira dos Passos e a todos os que estive-
ram sob seu comando, uma segunda retirada ocorria do lado de Grajaú.  
O capitão Goiabeira, sabedor dos horrores de Alto Alegre, partiu com 24 
homens. Encontrado por João Caboré, deu-se uma pequena escaramuça, 
em que os selvagens mostraram toda força. O capitão Goiabeira perdeu 
um homem, apenas tendo tempo de reunir os seus homens e se pôr a salvo, 
de volta a Grajaú.

Os selvagens vitoriosos retornaram a Alto Alegre ao som de ins-
trumentos de guerra, confundidos com gritos, estrondos e horríveis gri-
tarias.  O tumulto era horrendo e revelava todos os instintos selvagens 
daquelas hordas reduzidas à brutalidade de feras. Quase nus, cobertos de 
sangue, aspecto feroz, eles se adornaram com penas vermelho-escarlates e 
dançaram suas danças infernais, ao se apoderarem totalmente de Alto Ale-
gre, onde por algum tempo estabeleceram segura moradia.  Ali estava o seu 
domicílio firme, estável, intocável. Fortalecidos pelas vitórias obtidas, eles 
não temiam mais inimigos. Seus deuses os protegiam. Tudo devia cair sob 
a força de seus braços, dirigidos por seus caciques.

Eram seis horas da manhã do dia 20 de março. O sol, no alto do 
horizonte, derramava cascatas de ouro sobre o verde brilhante das vastas 
florestas.  O tempo era soberbo, azul o céu, somente aqui e acolá esmaltado 
por brancas nuvens esparsas. 

Os nossos valorosos combatentes despertam depois de um curto 
repouso. A natureza respira uma calma tépida e profunda. Eles se põem 
de pé. Novamente estão em marcha, mas sua marcha é silenciosa, marcha 
de criaturas abandonadas no meio das matas. Eles parecem temer acordar 
a cada passo o eco profundo da solidão. Suas fadigas, seus sofrimentos e 
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privações tinham sido horríveis. Mais horrível, porém, é para eles a notícia 
que levam, a notícia da retirada e da impossibilidade de desalojar no mo-
mento os selvagens de Alto Alegre.

São duas horas da madrugada, quando chegam a Barra do Cor-
da.  Imagine-se o pânico da cidade ao receber o funesto anúncio! 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo VI
CRENÇAS RELIGIOSAS DOS SELVAGENS.   

SEUS COSTUMES.

O HOMEM, CRIATURA DE DEUS, adora o seu Criador, confessa-o 
e lhe presta o devido culto. Mas o homem desobedece ao mandamento da 
lei e peca, e com o pecado vem a corrupção e a concupiscência. Deus por 
sua bondade revela-se ao homem, e o homem ajudado pela graça procura 
voltar e reconciliar-se com seu Criador. Essa correspondência de Deus com 
o homem e do homem com Deus conserva no homem o sentimento de sua 
queda e da sua possível reabilitação à amizade e ao amor de seu Criador.

O homem multiplica-se, povoa a Terra, acaricia suas paixões, 
fomenta seus vícios, abusa de sua liberdade, deseja desculpar seus desvios, 
justificar suas maldades. Criado para a verdade, conhecida pela revelação, 
por sua própria natureza e pela tradição de seus ancestrais, o erro não pode 
nem subjugá-lo nem dominá-lo completamente.  A ideia de um Deus Cria-
dor não se pode apagar. A lei da natureza não muda: a verdade pode ser 
velada, pode ser mascarada, a malícia do homem pode corrompê-la. Con-
tudo, até nas maiores e humilhantes aberrações da mente humana, sempre 
fica uma fraca claridade da verdade primeira: eis por que, no paganismo, 
em meio aos maiores absurdos, se acham pensamentos belos e elevados. E 
estes são a maior prova da queda do homem de seu estado primeiro. 
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O selvagem, portanto, não é bem o homem primitivo, e sim o 
homem decaído, é o homem corrompido, é o homem animalizado.  É o 
homem, para usar a palavra tão expressiva do anjo Rafael a Tobias, sobre o 
qual o Demônio tem preponderância, e que tanto se afadiga por afastar de 
si a ideia do verdadeiro Deus e de seu espírito, e se abandona a toda espécie 
de maldade, como animal que não possui intelecto; é o homem que, como 
diz Davi, quer ser como o cavalo e o mulo.

A religião dos selvagens não é tanto uma religião primitiva ou 
as primeiras tentativas de uma vida religiosa, não é a religião da natureza, 
como querem alguns, mas, sim, é o extremo da decadência e corrupção 
da religião recebida pelo primeiro homem, é a religião reduzida ao mais 
extremo dos absurdos. 

O fetichismo é o embrutecimento da natureza humana.
O aparecimento do paganismo coincide com a perversão in-

telectual e moral da humanidade.  A catástrofe de Babel é que nos dá a 
tríplice partição do gênero humano, de religião, de língua e de raça.  O 
homem nessa divisão não mudou de natureza, a humanidade não deixou 
de ser uma só família, não multiplicou os troncos originais.  O homem 
levou consigo a herança religiosa de seus pais, e, com isso, a única religião, 
a religião natural e revelada.  Mas o homem, por ser livre para fazer o bem 
ou o mal, a desfigurou e confundiu com uma infinidade de erros, e se en-
tregou ao mal, mas, levando sempre impresso na fronte a luz do Senhor, 
quis justificar e desculpar todo o mal que fez.  Por isso criou deuses bons e 
maus, e na sua corrupção deificou todos os vícios.  Assim, no mundo pa-
gão não existe delito que honre alguma divindade fictícia.  Eis a origem do 
paganismo, a corrupção do homem que deifica os seus vícios.  Ora, o ho-
mem assim embrutecido, perdeu o senso da dignidade da própria natureza, 
e tendo deuses penates protetores tanto das virtudes como dos vícios, dos 
atos mais heroicos e dos atos mais vis, a ele foi não somente fácil qualquer 
intemperança, qualquer delito, qualquer crueldade, mas as intemperanças, 
os delitos, as crueldades foram divinizadas.

Não há dúvida que a América foi habitada por emigrações de 
pessoas de além-mar.  Das costas ocidentais da África e da Europa e das 
costas ocidentais da Ásia podiam facilmente partir diversos contingentes 
para povoar a América. É de fato historicamente provado que, na Idade 
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Média, os normandos chegaram por mar às costas orientais da América 
setentrional pelas ilhas da Islândia e Groenlândia, os esquimós chegaram 
com as suas pirogas até a Noruega  e ao mar oriental. A semelhança da raça 
mongólica com a raça americana ressalta muitíssimo, especialmente pela 
cor da pele e dos cabelos, e tal é a semelhança que parecem uma só raça.  
Costumes e religião indicam a Ásia como povoadora da América. 

O estado selvagem dos habitantes da América se explica, por-
tanto, quando se estudam as condições exteriores em que se acham. O 
homem, por sua dissolução intelectual, moral e social, não depende 
somente das suas faculdades intelectuais, mas ainda da terra em que vive 
e da posição que esta terra ocupa. Ora, o pagão que, por primeiro e há 
muitos séculos, pôs o pé neste solo ora chamado América, e que a ha-
bitou, achando-se num clima respectivamente benéfico e doce, isolada 
pelas grandes barreiras do oceano, em outra coisa não pensou que nos 
prazeres do momento e passava a vida abandonado à volúpia e à antro-
pofagia, sem mirar a um fim, a um objeto mais alto. O calor fecundante, 
a riqueza do terreno, o desenvolvimento prematuro dos indivíduos e a 
grande dificuldade de comunicação com o interior daqueles países selva-
gens tiveram grande influência na formação daquelas tribos. Num país 
onde uma rocha, onde a cavidade de uma árvore, onde a sombra das 
selvas são suficientes para morar e para proteger-se das inclemências das 
intempéries, o seu primeiro habitante não sentiu a necessidade de cons-
truir casas. Suas imensas florestas o tornaram grande caçador, e dos fru-
tos que a terra produzia espontaneamente e da caça, ele vivia, sem pensar 
num amanhã. O clima quase sempre na mesma temperatura e a falta de 
indústrias fizeram que poucas penas e plumas bastassem para ele cobrir 
e adornar o corpo; os frequentes encontros com as feras adestraram-no 
para os maiores combates, que depois passaram a lutas fratricidas, lutas 
de tribos contra tribos, lutas de extermínio e destruição. Naquelas lutas 
tudo é bárbaro, tudo é selvagem, e ai do perdedor!  A sua morte é a parte 
mais terrível, mais pavorosa. 

Quando Jesus Cristo ordenou aos seus apóstolos que fossem até 
às últimas partes da Terra para iluminar aqueles que estão nas trevas e nas 
sombras da morte, para guiar seus passos no caminho da paz, o seu coração 
imenso devia ter diante de si aquelas cenas selvagens.
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Mas é necessário continuar, porque este capítulo é que nos dará 
a chave para conhecer o verdadeiro motivo do massacre de Alto Alegre, 
e que, resguardado sempre o juízo da Santa Igreja, provará que os padres 
capuchinhos massacrados no dia 13 de março, as irmãs, os órfãos e todos 
os cristãos o foram pela Fé, e, perante Deus, são verdadeiros mártires.  Por 
isso é necessário conhecer a religião dos selvagens e o motivo do massacre.

O selvagem admite dois deuses principais; o primeiro é o autor 
de todo bem, o outro de todo o mal. Esses deuses têm as suas próprias 
gerações e progênies. Entre os selvagens não se encontram ídolos. A sua 
vida errante não permite a eles levantar templos. Em suas migrações e em 
tempo de guerra, não poderiam nem levá-los consigo, nem defendê-los 
dos insultos das tribos inimigas: eis por que os dispensaram. Não possuem 
nem lugares particulares para as suas oblações e sacrifícios. Senhores das 
selvas, toda a selva pertence a eles e a seus deuses, onde quer que o sa-
cerdote, verdadeiro intérprete dos desígnios de Deus, possa reunir a sua 
tribo, invocar o Senhor das bênçãos e das vinganças, do vício e da virtude.  
A tribo assiste, tomada por um misticismo santo e diabólico ao mesmo 
tempo, cantos e danças acompanham seus ritos, que terminam sempre em 
horrorosas orgias. Quando, na Barra do Corda, as mulheres dos selvagens 
acompanhavam no tribunal os implicados no massacre, elas entoavam em 
voz alta cantos de uma harmonia melancólica e quase fúnebre. Era a invo-
cação pela liberdade deles.

Para os selvagens, Marreba é o gênio do bem e do bom, é o Deus 
cheio de beleza, é o doador de toda graça; Bopé é o gênio do mal, é o ini-
migo do descanso, é o Deus da peste e da fome. Marreba habita no mais 
alto dos céus, é a quintessência da beatitude, é o senhor da salvação e da 
abundância, é o rei das grandes caçadas e pescarias, é ele que faz florescer as 
árvores e se compadece dos que sofrem. Marreba descende de uma virgem 
e não tem pai, mas ele é pai de todo o mundo, é pai de bondade, de doçu-
ra e de amor: mas ele vive tão no alto e está tão preocupado e absorvido, 
que não pode ouvir as orações dos homens, e, portanto, é obrigatório que 
o sacerdote da tribo grite quando deseja falar com Marreba, faça muito 
barulho e estrépito para ser ouvido. Marreba tem também um filho. As 
ocupações deste não são tantas: ele ouve mais facilmente, e logo escuta 
quando é chamado, mesmo pelos mais inferiores das tribos, mas esses têm 
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que ser adivinhos graduados. Há ainda deuses errantes, que não vivem a 
não ser para tramar desgraças e causar infortúnios, que se escondem den-
tro das frutas, da caça e dos peixes, para envenená-los. Ninguém come a 
carne de uma anta ou de um búfalo, e o fruto de uma arita, ou a cauda de 
um lambari, sem que antes chegue o adivinho. Este inicia uma espécie de 
exorcismo, treme, agita as mãos, escancara a boca, bufa, estrebucha, com 
os dentes corta a carne, a fruta, o peixe, e o deus maligno, que pode ser 
um homem ou mulher, volta a morar nas folhas das plantas, no cimo dos 
montes, e nos céus encantados, e então todos podem comer, sem nenhum 
perigo de ficar envenenados. 

Como as substâncias mais vis e abjetas são susceptíveis de uma 
degradação ainda maior, assim o vício é mais deturpado ainda pelo sel-
vagem. Supersticioso, ladrão, cruel, dissoluto, ele parece possuir apenas 
apetite e paixão para o delito, e não o seu remorso. Ele arranca os cabelos 
ensanguentados do inimigo ainda vivo, dilacera-o, estraçalha-o, assa-o e 
o devora, cantando para digeri-lo, bebendo aguardente até a embriaguez, 
até a febre, até a morte, sem remorsos, sem aquela aversão, repugnância e 
náusea que as próprias bestas têm, por instinto. Entre os selvagens não se 
encontra um cego, aleijado, enfermo.  Todos aqueles que podem ser obs-
táculo à felicidade comum são exterminados. Quem nasce com defeito é 
logo sacrificado. Em suas guerras, matam todos aqueles que possam impe-
dir os seus movimentos estratégicos: os velhos são massacrados pelos pró-
prios filhos, crianças e meninos pelos próprios pais e pelas próprias mães.  
Quando se preparavam para destruir Alto Alegre, os selvagens imolaram 
todos os meninos e meninas que ainda não tivessem sete anos para que o 
seu choro não comovesse o coração dos combatentes. Horror!   
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Capítulo VII
RAZÕES APRESENTADAS PARA O MASSACRE.

REFUTAÇÃO DA PRIMEIRA RAZÃO.

NUNCA SE DESCREVEU a história das tribos indígenas da Améri-
ca. Elas não têm um histórico, nem nunca poderão tê-lo. Uma história não 
se escreve sem documentos e sem tradições positivas e certificadas.  A única 
tradição de valor que parece possuir toda verossimilhança é que a Ásia deu 
à América os seus primeiros habitantes. O restante se perde entre mitos e 
fábulas. Aqueles mesmos que tentaram escrever alguma coisa sobre a ori-
gem daquelas tribos indígenas e selvagens, e lhes determinar a raça, foram 
obrigados a admitir que todas as suas asserções se baseavam em conjeturas 
e deduções, e nada mais. 

A cor da pele parece indicar que o indígena americano pertence 
a todas as raças, à branca ou caucásica, que é a europeia, à amarela ou mon-
gólica, que é a asiática, à negra, que é a africana, à malaca, de cor cinza-
-escura, que é a raça da Oceania. A América nada tem de seguro na história 
de sua raça e de seus habitantes, a não ser a que nos revela a religião. Foi 
a religião que penetrou as suas selvas, reuniu suas tribos, constituiu-as em 
povos civis, ensinou-lhes a chamarem-se irmãos e fundou cidades. Foram 
as grandes batalhas silenciosas da Fé, sustentadas pelos missionários que 
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vieram ajudar aqueles seres abandonados pelo mundo civil, que lhes devol-
veu o lugar de honra na sociedade humana. Quando a América foi desco-
berta e o Velho Mundo parecia atirar-se ao Novo, não se resolveu a questão 
de raça. As forças armadas não o povoavam, somente destruíam sua antiga 
população. Foi a religião que levantou o grito “somos irmãos”, deu-lhe a 
mão da paz e lhe disse: “Tu és homem, criado à imagem de Deus, tu és 
meu filho, tu foste redimido com o sangue do meu Senhor.” 

Tenho diante de mim um livro escrito pelo senhor Euclides da 
Cunha. Seu livro não é nada religioso. Em alguns trechos, fala, com zom-
baria, da fé que ainda é sua. Das autoridades eclesiásticas, ainda as mais 
conceituadas, escreve com despeito. Em alguns lugares, descreve o missio-
nário capuchinho como um vagabundo e um charlatão, um místico que 
poderia exercitar o seu zelo em causas melhores. Mas é na boca dos inimi-
gos que a verdade se torna mais insuspeita. Eis o que escreve: “A extraordi-
nária empresa [da população da América] apenas se retrata, hoje, em raros 
documentos, escassos demais para traçarem a sua continuidade.  Os que 
existem, porém, são eloquentes para o caso especial que consideramos. 
Dizem, de modo iniludível, que enquanto o negro se agitava na azáfama 
do litoral, o indígena se fixava em aldeamentos que se tornariam cidades.  
A solicitude calculada do jesuíta e a rara abnegação dos capuchinhos e 
franciscanos incorporavam as tribos à nossa vida nacional; e quando no 
alvorecer do século XVIII os paulistas irromperam em Pambu e na Jaco-
bina, deram de vistas, surpresos, nas paróquias que, ali, já centralizavam 
cabildas. O primeiro daqueles lugares, vinte e duas léguas a montante de 
Paulo Afonso [desde 1682], se incorporara à administração da metrópole.  
Um capuchinho dominava-o, desfazendo as dissensões tribais e imperan-
do, humílimo, sobre os morubixabas mansos.”8

Ora, o que faziam os capuchinhos em 1682 é o mesmo que con-
tinuavam a fazer em 1901, em Alto Alegre. Nos seus arredores, e quase em 
forma de cruz, estava a linha demarcatória de quatro aldeias de selvagens: 
Canabrava, Jenipapo, Cruca Jé e Coco.  Sabia-se que no interior havia ou-

8 Euclides da Cunha, Os sertões, c. II. O Homem, p. II. p. 101. (3ª edição). [Na citação, 
foram postas as palavras exatas de Euclides da Cunha.  Entre os primeiros colchetes, o 
que foi acrescentado pelo autor deste livro; nos segundos, o que ele omitiu. ] (N. T.) 
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tras aldeias.  Desejando os missionários capuchinhos da Província de Milão 
chamar estes selvagens para a Fé e para a civilização, em 1896 o m. reve-
rendo padre Carlo da San Martino, superior regular da Missão, comprou 
em Alto Alegre uma pequena propriedade pertencente aos senhores Rai-
mundo de Melo e Manuel José Salomão, e lá se abriu uma casa sob o título 
se São José da Providência. Os missionários capuchinhos, que já haviam 
abandonado a própria família, a própria pátria, o próprio convento, agora 
abandonam todo o mundo civil, para fechar-se naquelas matas e tornar-se 
companheiros, irmãos e pais dos selvagens. Seu único desejo será o de aí 
constituir a vinha eleita do Senhor e salvar aquelas almas redimidas pelo 
Sangue de um Homem-Deus, oferecendo-lhes a luz que Jesus veio trazer à 
Terra. Para obter este santo fim, não se pouparam fadigas nem suores. Fez-
-se tudo o que o homem, ajudado pela graça de Deus, pode fazer em bene-
fício do irmão. Abriram-se escolas para meninas, e foram chamadas freiras 
para sua educação. Estabeleceram-se escolas industriais e agrícolas. Famílias 
vieram morar nas vizinhanças de Alto Alegre, que logo se fez um centro de 
religião e de trabalho. Tudo prometia bem, e nada faltava para a sua pros-
peridade espiritual e temporal. Depois de cinco anos de fundação, tudo 
estava transformado. Trabalhadores e famílias de trabalhadores se dividiam 
e se espalhavam na grande e extensa propriedade, com tal movimentação 
que davam ao local toda a aparência de um grande estabelecimento agrí-
cola. Somente quem é acostumado às impressões de um estabelecimento 
agrícola e rural, que trabalha em todos os seus diferentes segmentos e com 
a máxima regularidade e sistematização, pode ter uma verdadeira ideia da 
alegria e do bom humor que reina nesses locais. O trabalho anima e res-
taura as energias, revigora, dá forças, atrai e faz esquecer todas as fantasias 
da vida mole, torna o homem moral, feliz, enobrece-o. Em Alto Alegre, no 
meio das matas, sentiam-se todos os impulsos do verdadeiro progresso e 
estavam destruídas as barreiras da indolência que o selvagem opõe. Era um 
vaivém contínuo, ninguém ficava parado, todos estavam ocupados. A nota 
dominante era vida e movimento.  No meio daquela mata ouvia-se o bater 
das bigornas, o ranger dos carros, o canto dos lavradores que trabalhavam e 
revolviam terrenos. Engenhos, pulverizadores, tudo se movimentava com a 
força dos bois, tudo dava a ideia de uma grande empresa, iniciada e conti-
nuada somente em benefício dos selvagens. Em poucas horas, tudo aquilo 
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foi destruído pelos mesmos selvagens, e os que tinham consagrado a vida 
por este grande movimento eram mártires, já tinham recebido no Céu o 
seu prêmio, a sua coroa, e deles se podia dizer: “As almas dos justos estão 
nas mãos de Deus e a elas não tocará o tormento da morte. Aos olhos dos 
insensatos parecia estarem mortos. Mas eles já estavam na paz do Senhor!”

Depois do massacre, o público naturalmente queria saber e co-
nhecer a razão e o movente daquilo, e ficou dividido em suas apreciações.  
Houve quem atribuísse o massacre ao desejo que os selvagens tinham de 
retirar os seus filhos e filhas das escolas da Missão, alegando como razão 
os maus-tratos recebidos. Outros atribuíam-no a uma vingança. Outros 
à natureza corrompida dos selvagens, a seu desejo de continuar numa 
vida indolente, viciosa, e enriquecer reunindo bons despojos com os bens 
alheios. Outros, enfim, atribuíam-no ao fanatismo religioso, que os levava 
a conservar as suas antigas e fabulosas crenças.  

Eis o que eu penso, depois de ter ponderado bem as coisas.
Antes de tudo, volto a chamar a atenção dos leitores para o que 

já foi dito no capítulo IX da primeira parte deste meu escrito, onde afir-
mei que os motivadores do massacre não foram os selvagens, mas pessoas 
já civilizadas e corruptas, e que os selvagens foram apenas o meio para o 
massacre.  

Com tal premissa, sustento que a primeira apreciação é abso-
lutamente falsa, é um insulto, é a mais injuriosa acusação, a mais infame, 
contra aqueles que haviam abandonado tudo e consagrado a própria vida 
por amor aos selvagens, aqueles que considero mártires do próprio dever, 
mártires da Fé, da Religião de Cristo, nosso Senhor.

A segunda apreciação é verdadeira no tocante a João Caboré.
A terceira também é verdadeira, especialmente em relação àque-

les que tomaram parte principal no massacre, e que, por assim dizer, eram 
os ajudantes de campo de João Caboré, como foram Manuel Justino e 
Pedro de Araújo. 

A quarta também é verdadeira no que toca à multidão dos sel-
vagens vindos do interior.  

Portanto, o massacre é devido à vingança, ao amor pelo vício, à 
cobiça e à infidelidade.
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Neste artigo, me limito a provar quanto é falsa a primeira aprecia-
ção, reservando-me para provar em outro artigo toda a verdade das demais.

Meses antes do massacre, como já disse, eclodiram, tanto na es-
cola feminina de Alto Alegre como na escola masculina de Barra do Corda, 
febres exantemáticas de caráter contagioso. Algumas meninas e meninos 
foram vítimas do contágio. Entre as mães, houve aquelas que, instigadas 
por outros, sob o pretexto de que o tratamento adotado pelas freiras não 
correspondia ao tratamento adotado e em uso na tribo, pediram que lhes 
fossem entregues as suas filhas. A superiora rejeitou o pedido, seja porque 
as doentes haviam sido isoladas a fim de evitar que o contágio se propa-
gasse no instituto, seja porque temia que, uma vez entregues as meninas 
às próprias mães, o contágio se espalhasse ainda mais entre a população de 
Alto Alegre. Havia, ademais, uma razão religiosa para a recusa: nas tribos 
selvagens dos guajajaras, canelas, gaviões, basta ter fama de grande exor-
cista para ser médico. As virtudes medicinais das raízes e das folhas da 
riquíssima flora da selva não lhes são totalmente desconhecidas, mas esse 
conhecimento é sempre sacrificado às solenidades das cerimônias nas quais 
o Ipa-zé-mahé, ou o Curador, em nome do grande deus Tupã, submete o 
paciente para esconjurar-lhe todos os males e todas as doenças.

Essa recusa foi o único ato que os selvagens puderam alegar 
como maus-tratos às suas filhas. Ora, pergunto eu, para mães que assistem 
indiferentes ao massacre dos próprios filhos, pela única razão de poderem 
ficar mais livres em caso de guerra, e apenas porque estão adoentados, 
apenas porque nascem com algum defeito natural, a recusa de entregar as 
filhas era uma razão suficiente para suscitar tal ódio, para justificar aos seus 
olhos tão horrendo massacre como o de Alto Alegre? A resposta foi dada 
pelos jurados, ao final do processo. 

O quinto artigo de acusação, no processo que se fez na Barra 
do Corda contra os selvagens envolvidos no massacre, é concebido nes-
tes termos: “Está provado que [os acusados] cometeram o tremendo fato 
criminoso levados por motivos frívolos, uma vez que o pretexto de reaver 
pela força suas filhas recolhidas com tanta solicitude, afeto e amor, pelas 
religiosas, que lhes prestavam o melhor tratamento e a melhor educação, 
não podia conduzi-los a cometer tantos assassinatos e tantos horríveis deli-
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tos, quais se cometeram fora e dentro das portas do estabelecimento?” Os 
jurados responderam por unanimidade de votos: “Está provado.”

O promotor de Justiça, Raimundo Bona, durante o seu discur-
so, assim falou: “Acordaram [os chefes dos selvagens] assassinar todos os re-
ligiosos e religiosas que viviam no povoado de Alto Alegre, termo desta co-
marca, sob o fútil pretexto de tirar do poder daquelas infelizes criaturas as 
meninas indígenas, para a educação e o futuro das quais, tantos cuidados, 
zelos e vigilância tinham há anos empregado; como também assassinaram 
todos os cristãos lá residentes, sinceros e verdadeiros amigos dos frades, 
como eles mesmo diziam. Conhecido que foi pelos seus companheiros o 
nefando projeto de pôr fim criminosamente à existência dos benfeitores de 
sua raça, os quais, para o melhoramento da sorte dos selvagens e para fazer 
feliz o futuro deles, tinham trocado a pacífica e doce companhia dos povos 
civilizados, para viver uma vida humilde, insípida, no meio das selvas, com 
uma população inculta, ainda escrava e presa aos grilhões da ignorância 
crassa”, etc.

Eis aí, portanto, legalmente reconhecida a primeira razão e o 
motivo abraçado para o massacre: apenas um pretexto. Eis aí legalmente 
reconhecidos o afeto, o amor, a solicitude das freiras pelas meninas indíge-
nas. Eis aí legalmente reconhecidos os religiosos capuchinhos como ben-
feitores da raça dos selvagens. Eis aí descrito legalmente o sacrifício deles 
pela felicidade dos selvagens. Depois disso, seja-me respondido se falar de 
maus-tratos e a isso atribuir o massacre não é uma difamação, não é uma 
calúnia, não é um injuriar aqueles que o sumo pontífice Leão XIII, de santa 
memória, chamou “primícias do século – os mais novos mártires”? 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo VIII
CONTINUAÇÃO DAS RAZÕES DO MASSACRE.

JOÃO CABORÉ: SUA ÍNDOLE E PERVERSIDADE.

NO ARTIGO PRECEDENTE, eu afirmei que outros atribuíram o 
massacre a uma vingança; outros mais, à natureza corrompida dos selva-
gens, ao seu desejo de continuar uma vida indolente e viciosa, e de enri-
quecer angariando bons despojos com bens alheios; outros enfim, a um 
fanatismo religioso, para conservar as suas antigas e fabulosas crenças.  

Disse também que a segunda apreciação é verdadeira, no tocante 
a João Caboré; que a terceira é também verdadeira, especialmente no que 
diz respeito àqueles que tomaram parte principal no massacre, e por assim 
dizer eram os ajudantes de campo de João Caboré, como foram Manuel 
Justino e Pedro de Araújo; e que a quarta também é verdadeira, no que 
toca à multidão dos selvagens que vieram do interior. 

Isto é o que quero provar.
João Caboré, o famigerado, bárbaro e cruel autor, organizador 

e executor do massacre em Alto Alegre, nasceu nas grandes matas da serra 
Branca. Quando ainda criança, foi recolhido por uma das mais distintas e 
honradas famílias da Barra do Corda, por sobrenome Rodrigues. Menino 
ainda, demonstrava talento e astúcia. Morando com gente civilizada, pa-
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recia adotar os seus costumes. Cedo, porém, desenvolveu-se nele o natural 
dos selvagens. A vida errante das selvas era seu sonho, o seu desejo, a sua 
aspiração. À idade de doze anos, encontrando-se com alguns de sua tribo 
que passavam por Barra do Corda, juntou-se a eles, e sem fazer o menor 
gesto de adeus aos benfeitores de sua infância, fugiu.

Atilado em pessoa, pele cor de cobre, olhos acesos, ardentes, 
cabelos negros, longos, ondulados, logo se tornou ídolo da sua tribo gua-
jajara. Sua paixão eram as grandes caçadas. Arco e flecha, seus contínuos 
companheiros. Não havia perigo que não enfrentasse. Num recontro com 
uma onça perdeu um olho, mas, como vencedor, a perda lhe valeu um 
perpétuo troféu. Verdadeiro selvagem, desprezava o trabalho.  Sua ocu-
pação era a guerra e, quando não a guerra, era a caça, pois a caça para os 
selvagens é também um tipo de guerra cheia de perigos e que demanda 
estratégias. Quando não estava nem em guerra nem caçando, amarrava a 
rede em qualquer árvore, na mata, na sua cabana, ou no meio da tribo: lá 
se embalava, dormia, fumava, bebia, e se levantava apenas para tomar parte 
nas danças selvagens, ou para sentar-se ao redor da fogueira, para contar 
ou ouvir as lendas dos antigos guerreiros da própria tribo. Ele representava 
em si mesmo a vida típica do selvagem. Quando se tornou cacique de sua 
tribo, sua influência era grande. Sua palavra era ordem e lei.

Quando os capuchinhos chegaram a Alto Alegre e fundaram a 
nova missão, o Caboré foi um dos primeiros a estabelecer-se na nova colô-
nia com os selvagens seus subalternos. Católico, seguia os costumes católi-
cos, pelo menos externamente. Era um dos primeiros na igreja. Seu lugar 
ficava sempre perto do altar. Rezava, em toda aparência, com a máxima de-
voção.  Sempre respeitoso para com os missionários, nunca os encontrava 
sem que lhes pedisse a bênção. Se alguém da sua tribo cometia algum erro, 
era ele que informava os missionários. Todos admiravam a sua conduta, e 
os padres capuchinhos puseram nele toda confiança: tinha-se tornado, por 
assim dizer, um da família. 

Apesar da mudança exterior, sempre porém ficava, no Caboré, a 
marca do paganismo e do selvagem que desconhece o non licet do Batista.  
Pensou-se no seu casamento, e para que a união desse bons frutos e inspi-
rasse a todos os selvagens sentimentos dignos do sacramento, pretendeu-
-se dar-lhe toda a solenidade possível. Por sua livre e espontânea vontade, 
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celebrou-se o matrimônio na igreja de Alto Alegre, e ele se uniu à selvagem 
que era já sua mulher segundo as leis da tribo. Muitas distintas famílias da 
Barra do Corda honraram esta união com sua presença, e o juiz da Barra 
do Corda foi especialmente a Alto Alegre para o registro civil.

Algum tempo depois do matrimônio, devendo o reverendo pa-
dre Rinaldo ir a São Luís, capital do Estado do Maranhão, João Caboré e 
Manuel Justino, que foi o segundo principal no massacre de Alto Alegre, 
o acompanharam. Recebido pelo governador do Estado, João Gualberto 
Torreão da Costa, foi objeto de grandes atenções. O governador cumulou-
-o de honras e títulos, e João Caboré foi reconhecido oficialmente cacique 
dos selvagens. 

Na sua ausência, sua mulher foi ter com os missionários pedindo 
que afastassem de Alto Alegre uma selvagem que se dizia conviver ilicitamen-
te com o Caboré. Verificada a verdade do que se dizia, os missionários acata-
ram o justo pedido. Retornado o Caboré e informado do acontecido, fingiu 
aprovar tudo, dizendo que como cristão e católico não lhe eram permitidas 
mais mulheres, e agradeceu aos padres missionários terem-no afastado da-
quela ocasião de pecado. Mas a sua alma já estava em poder do Demônio. 
Depois de três dias, ele repudia a própria consorte, abandona a colônia, e se 
embrenha para viver com a selvagem sua concubina. Lá, faz valer toda a sua 
influência para afastar da Missão os selvagens que lhe eram sujeitos.  

Contínuos atos de insubordinação de uns contra outros então 
se sucederam. Era necessário tomar medidas para restabelecer a ordem. O 
padre Vittore, usando do poder que as autoridades civis tinham, pode-se 
dizer, concedido aos missionários, ordenou a um certo Atanásio Carolino 
de Alveira que partisse com quatro soldados e trouxesse preso o Caboré, 
autor e causa de todas as desordens.

O Caboré foi preso quando estava sozinho nas vizinhanças da 
aldeia de Canabrava, para onde se havia retirado a concubina Luísa. Se-
guindo caminhos não usuais, levaram-no a Alto Alegre, onde ficou preso 
por quatro semanas. Lá, o padre Rinaldo, após ouvir tudo, chamou-o, e lhe 
falou com todo o afeto de um pai: mostrou-lhe como a sua atual conduta 
desonrava o seu passado; disse-lhe que nele depositara toda confiança; que 
desejava esquecer tudo; e que, confiando em sua boa conduta para o futu-
ro, ele, como superior, perdoava tudo e o deixava em liberdade.  
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Mas aquele coração já havia jurado vingança: na hora não dis-
se nada, e se foi.  Foi ter com a concubina, e lá jurou vingança, terrível 
vingança, vingança de um selvagem. Daquele momento em diante, quase 
nunca aparecia em Alto Alegre.  Suas ausências eram longas, prolongadas.  
Muitas vezes foi convidado a retomar seu serviço, mas, por uma razão 
ou por outra, recusava sempre.  Para melhor disfarçar os próprios planos, 
deixou que seus subalternos continuassem a trabalhar sob a direção dos 
missionários, mas estes estavam instruídos a se mostrarem insubmissos às 
ordens, negligentes em observá-las, preguiçosos no trabalho. E assim co-
meçava a semear a cizânia.

Pouco depois pipocaram as febres, de que já falei. O Caboré 
logo se aproveitou delas para levar adiante os seus planos.  Instigou Manuel 
Justino, outro cacique, o mais malvado dos malvados, a ir ao convento 
reclamar as filhas em nome de suas mães. Ao receber a recusa, voltou logo 
ao Caboré, e este, ouvindo o caso, respondeu sorrindo: 

– Tu não vês que os missionários querem destruir as nossas tri-
bos, matando os nossos filhos e nossas filhas? 

– Que fazer?
– Exterminá-los. 
– Mas como? 
– Antecipando-nos no massacre: massacrando frades, freiras e 

todos os cristãos antes que eles nos matem. Assim, não apenas salvaremos 
as tribos, como ainda seremos ricos, pois depois do massacre tudo será 
nosso.

– Mas, isto é impossível! 
– Nada é impossível, se seguires as minhas ordens. Eu te ajudarei 

sempre. 
O pacto foi fechado. Estava decidido o massacre. Começaram 

a espalhar boatos entre as tribos, confusos, velados, quase em segredo, de 
que uma grande desgraça estava para acontecer; que os selvagens logo vi-
riam a desaparecer, a sucumbir; que os missionários já haviam pedido ao 
Governo soldados para matar a todos; que era necessário se acautelarem, 
e não confiar em boas graças; que tudo aquilo que os missionários faziam 
era para enriquecer a si próprios e não em benefício das tribos selvagens; 
que tudo aquilo que estava nas mãos dos missionários e dos cristãos (os 
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selvagens chamam cristãos todos os que não são selvagens de nascimento; 
o selvagem cristão é sempre chamado de caboclo) não passava de coisas 
que pertenciam aos selvagens e às tribos, e, assim, tirá-las dos missionários 
e dos cristãos era apenas apanhar de volta o que era deles.

Entre as medidas disciplinares e de reforma moral que os missio-
nários adotaram estava a proibição da venda livre de cachaça no circuito da 
Missão, e isto, para impedir a embriaguez, peste e ruína dos selvagens. Até 
dessa proibição o Caboré soube fazer uso. Descreveu-a como o princípio 
da abolição de todos os seus costumes, das suas danças, das suas orgias, e 
que cedo todos eles iriam perder toda liberdade e seriam reduzidos à mais 
dura escravidão.

Tudo isso o Caboré fazia em surdina, às escondidas, de forma que, 
se tudo acontecesse de chegar aos ouvidos dos missionários, ficasse sempre 
por se saber o motivo principal: predispor os ânimos para o massacre. 

E o Caboré, para executar o seu plano nefando, precisava ter os 
selvagens de todas as tribos ao seu redor, até das mais distantes, aquelas 
sobre que os missionários nada ou quase nada soubessem, entre as quais 
não existissem batizados, e cujo fanatismo religioso, excitado por bebidas 
quentes, por danças, por festas, por uma promessa de um rico despojo e 
por cenas de sangue, fosse tudo elevado à máxima intensidade. Fingindo-
-se, pois, cansado da vida que estava levando e sentindo forte desejo 
de voltar à vida excitante das selvas, ocupando-se e enfronhando-se em 
grandes caçadas, afastava-se das aldeias vizinhas, visitava as diversas tri-
bos e a todos incitava a tomar parte em seu projeto, dizendo que para eles 
era questão de vida ou morte. Acabar com os missionários era salvar as 
tribos, manter a própria independência, manter os próprios costumes, as 
próprias crenças.  Não destruí-los e aniquilá-los, seria a própria morte. A 
todos eram prometidas festas, danças. Ele, o cacique de sua tribo, hospe-
daria a todos, e para com todos seria mão aberta em presentes e prêmios. 
As tribos aceitaram o convite.  

O Caboré foi vingado. Na volta, ardiloso, ordenou aos seus 
que matassem todos os cachorros nas redondezas de Alto Alegre, para não 
anunciarem a chegada das tribos distantes. Indagado por que tal proce-
dimento, respondeu: alguns deles estavam com hidrofobia, e era preciso 
proteger-se.
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Passavam-se os meses. A Missão progredia sempre no campo 
espiritual e no desenvolvimento material. Algumas vozes chegavam aos ou-
vidos dos missionários sobre futuros projetos, sobre o afastamento da tribo 
do Caboré, das suas intenções de vingança, etc., etc. Mas os missionários, 
ou não as levavam em conta, ou as desacreditavam. A fidelidade aparente 
de todas as outras tribos lhes dava ânimo e se esperava que o próprio Ca-
boré logo recuperasse o juízo. Os religiosos não suspeitavam de nenhum 
atentado ou conspiração.

João Caboré entra em Alto Alegre e anuncia uma grande festa.  
Convoca a todos. Na noite de 12 de março de 1901, começam a chegar 
aos poucos os maiorais das tribos. A festa noturna começa, dura toda a 
noite. Cometem-se as maiores abominações. Na manhã do dia de 13 de 
março de 1901, capuchinhos, freiras e cristãos são massacrados.  O Caboré 
grita vitória e celebra sua vingança em ondas de sangue. Os caciques, por 
algum tempo senhores de Alto Alegre, satisfazem a própria cupidez. O 
vício triunfa, os selvagens continuam uma vida de iniquidades, uma vida 
de paganismo. As almas das vítimas inocentes, as almas dos capuchinhos, 
das religiosas e dos cristãos, voaram para o Céu para receber a coroa do 
martírio.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo IX
O MASSACRE

AO LADO DA CIVILIZAÇÃO CRISTÃ, que domina a raça conquis-
tadora do Brasil, vive e se desenvolve a civilização das raças indígenas cheias 
de dramas sanguinolentos e de ferozes barbáries. Esses fatos sanguinários 
são, em si mesmos, tão horríveis e tão cruéis, que não faltaram estadistas, 
os quais, desesperando de eliminá-los, pensaram que o único remédio seria 
aniquilar as tribos selvagens com sucessivos morticínios e ocupar suas ter-
ras, as mais férteis do Brasil. A esse princípio, a esses estadistas sempre se 
opôs a religião do amor, a Religião de Cristo, que também nos selvagens vê 
irmãos, vê almas redimidas com o sangue preciosíssimo de um Deus feito 
homem. Por esta santa religião, todos os homens são irmãos, todos são 
imagem de Deus, todos sua semelhança, sobre todos está esculpida a luz 
de seu divino rosto. E essa imagem, essa semelhança, essa luz, devem ser 
respeitadas. Se essa imagem, essa semelhança, essa luz são aviltadas, obscu-
recidas pela lama do paganismo, pela idolatria, pelos vícios e pela corrup-
ção, não há razão para que seja destruída, mas é apenas uma razão para que 
seja redimida e devolvida a sua antiga beleza. Eis o porquê do apostolado 
católico; eis o porquê da vocação do missionário; eis por que Jesus Cristo 
disse: “Ide e anunciai o meu Evangelho a todas as minhas criaturas”, eis 
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por que o Divino Pai não poupou o seu único Filho. Será forçoso sacrificar 
a própria vida, tornar-se vítima em holocausto para cumprir a obra da re-
denção, da paixão de Cristo:  que ela seja sacrificada, mas nunca jamais se 
permita ao homem precipitar almas no Inferno somente porque ainda não 
ouviram a Boa Nova, somente porque ainda não foram lavadas no sangue 
do Cordeiro Imaculado.

Foi um ato da Divina Misericórdia que, aos 22 de abril de 1500, o 
almirante Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil, tivesse a seu lado o pa-
dre Henrique, guardião franciscano do convento de Coimbra, o qual, pou-
cos dias depois da descoberta, na solenidade da Páscoa, celebrou a primeira 
missa em solo brasileiro, na presença dos descobridores e de uma multidão 
de selvagens, e, pela primeira vez, hasteou a Santa Cruz, estandarte de reden-
ção. Daquele dia pode-se datar o início da catequese no Brasil.  Inúmeros 
são os mártires, mas foi o seu sangue que fecundou este terreno tão estéril.

Franciscanos, beneditinos, agostinianos, carmelitas, capuchi-
nhos, jesuítas, todos foram incansáveis na conversão e civilização dos 
índios, embora tivessem de combater inúmeros obstáculos, quase insu-
peráveis, da parte dos selvagens, cuja propensão para a antropofagia se 
apresentava invencível, ou contra a cupidez e a licenciosidade dos povos 
colonizadores – portugueses, franceses, espanhóis, holandeses –, cujo úni-
co intento parecia ser destruir o selvagem e reduzi-lo à escravidão, vivendo 
de seus trabalhos, usando-os como bestas de carga, e apropriando-se de 
suas mulheres e filhas.

O missionário, com a força de paciência, com o exemplo de 
uma vida edificante e desinteressada, conseguiu converter muitas tribos 
e torná-las civilizadas. Basta percorrer as crônicas das diversas ordens e 
das diversas missões, para se convencer, edificar-se, maravilhar-se das suas 
obras grandiosas, dos seus magníficos resultados, conhecidos somente por 
Deus e pelos próprios missionários.  Lendo algumas páginas destas crôni-
cas não se pode senão exclamar: Digitus Dei est hic.9

A colonização do Brasil foi obra do apostolado católico, e se alguém 
se aplica ao estudo da sua história, não pode duvidar que, se não fosse pela 
catequese, o selvagem não teria sido nunca convertido, nunca teria participado 

9 “Aqui está o dedo de Deus.” (N. T.)
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do consórcio humano civilizado, teria ficado oprimido, esmagado, destruído 
pelos conquistadores. Foi o missionário, somente o missionário, que tornou 
possível uma sociedade indocristã ao lado de uma sociedade europeia.  Essa 
obra da religião tão grandiosa, tão majestosa, iniciada no dia de Páscoa de 
1500, continua ainda hoje em dia, e os mártires de Alto Alegre, do dia 13 de 
março de 1901, foram e são presentemente as últimas vítimas da grande obra. 

O missionário ama, portanto não espera traições. A sua própria 
vocação é vocação de amor. Seguindo literalmente o ensinamento e o desejo 
daquele que disse “Eu vim para trazer o fogo sobre a Terra, e o que quero e de-
sejo é que se acenda”, ele leva esta vela de amor divino para acender o seu fogo 
até os últimos confins da Terra. Assim fizeram os missionários capuchinhos 
no momento de lançar os fundamentos de uma nova missão em Alto Alegre.

Lá havia uma grande área de trinta e mais léguas, cerca de 160 
km, entre as duas cidades de Barra do Corda e Grajaú, quase que total-
mente inculta, coberta de matas virgens, habitadas quase totalmente por 
selvagens. Era um grande campo para as lidas apostólicas, era uma grande 
vinha à espera de operários para a messe do Senhor. O capuchinho está 
pronto: deixa o mundo civilizado para esconder-se nas matas e salvar quem 
estava perdido.

Rodeados por selvagens, começaram o seu santo apostolado, 
provendo não apenas à saúde das almas dos selvagens, mas também me-
lhorando a sua situação material. Recebidos em Alto Alegre de forma nada 
cortês, principalmente pelos semisselvagens, só após muitos sacrifícios, 
paciência e suores, é que se fizeram afeiçoados ao coração de muitos, e 
tiveram a consolação de ver que muitos correspondiam, e eles já nutriam 
esperanças de uma abundante messe espiritual.

Rodeados ainda de hordas selvagens e por alguns que já se ti-
nham feito refratários à civilização e ao progresso, como aqueles que outro-
ra pertenciam à colônia Dois Braços, os missionários não cuidaram de se 
proteger de qualquer possível e imprevisto ataque por parte dos selvagens.

De vez em quando, ouviam-se vozes e rumores de possíveis pe-
rigos, e de más intenções de alguns. Mas os missionários não lhes davam 
crédito. Se se desse crédito a todos os rumores deste gênero, ninguém mais 
poderia viver naquelas partes do Brasil. Eu mesmo deveria ter deixado Barra 
do Corda, antes mesmo que mo obrigasse a saúde. Lembrarei sempre do dia 
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3 de maio do ano da graça de 1907. Eu estava na igreja paroquial da Barra 
para as funções do mês de Maria. O Santíssimo Sacramento estava exposto, 
eu estava para dar a Bênção. Ouviu-se um grito na porta de igreja: “Os selva-
gens! Os selvagens!” Num instante, a igreja esvaziou-se: toda a população fu-
giu para as próprias casas, todas as quitandas foram fechadas, as ruas ficaram 
desertas, temor e consternação geral. Eu fiquei sozinho com meu coirmão, 
frei Vincenzo, na igreja. Era um falso alarme dado por um soldado bêbado. 
Os missionários de Alto Alegre haviam-se habituado àqueles rumores e não 
se importavam mais, mantendo-se em seus postos, como fiéis sentinelas.

Nem mesmo assaltos particulares foram capazes de demovê-los 
de seu propósito de permanecer no local. Os diversos atentados à vida são 
considerados como as coisas mais naturais no Brasil, e não se faz nenhum 
caso deles. Os missionários esperavam sempre que as coisas mudassem e 
que o tempo alterasse o coração dos inimigos da Missão e dos selvagens 
refratários. Mas os missionários se iludiam. Alto Alegre, aquele campo de 
tantos suores, tantas lidas, que havia absorvido todos os recursos da Mis-

Igreja de Alto Alegre assaltada pelos selvagens
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são, pelos imperscrutáveis juízos de Deus, aos quais devemos nos subme-
ter, os quais devemos reverenciar e aceitar como atos de sua Providência 
geral, estava destinado ao extermínio, a ser arrasado.

Chega a tarde do dia 12 de março de 1901. A noite avança, des-
ponta a manhã do dia 13. Que tarde! Que noite! Que manhã! Era a tarde.  
Era a hora em que a sombra e a escuridão se põem sobre a cumeada dos 
morros, e o jacaré sai das águas para deitar-se sobre a areia morna. Aqui e 
acolá veem-se chegar selvagens desconhecidos. Ninguém lhes pede satis-
fações. Os missionários, as irmãs, os cristãos todos estão enganados: “São 
selvagens que vêm tomar parte nos festejos!”

A noite avança, o próprio ar atordoa-se com os roucos sons da inú-
bia e do maracá, ao mesmo tempo em que os cantos selvagens misturam-se à 
harmonia sinistra daqueles instrumentos ásperos e retumbantes.  É meia-noite.  
Orgias horríveis, orgias infernais.  Os homens, com adornos selvagens, o corpo 
todo pintado, unem-se em grupos, fazem intenso barulho, gritam, berram.  As 
velhas, de aspecto horrendo, também elas pintadas de listas vermelhas e negras, 
berram e encorajam o sexo viril, enquanto preparam comida e bebidas quentes 
e fermentadas para serem distribuídas aos dançantes.

A dança recomeça, aqueles vultos horrendos, olhos em brasa, face 
pintada a representar a fera da selva, cabeças coroadas de penas e plumas, 
arco e flecha aos ombros, passam velozmente ao redor das grandes fogueiras 
como tantos espíritos satânicos envolvidos nas chamas eternas.  A dança con-
tinua, continuam os cantos, apavorante é o barulho.  A bebedeira continua, 
todas as matas ao redor ecoam, repercutem, ribombam com ininterruptas 
explosões de bombas, tiros de fogos de artifícios e disparos incessantes.

São cinco da manhã.  De repente, ouve-se um som de paz: são 
os repiques do sino, que chamam à oração, convidando a elevar a mente e 
o coração a Deus. Como deve ter sido solene aquele último toque de sino 
no meio das matas virgens! Quantos corações despertou que logo cessa-
riam de palpitar para sempre, almas inocentes que, como cândidas pom-
bas, circundam agora o altar do eterno Deus.  

E já a prece da manhã subiu como incenso ao trono do Altís-
simo, descortinando as portas do Paraíso, de onde coortes angélicas des-
ceriam levando cândidas coroas e palmas daquelas virgens daí a pouco 
também mártires.
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O sacerdote, no altar, distribui o Pão dos Anjos.  Ah, Jesus, qual 
terá sido a vossa última palavra àquelas almas tão venturosas que em pou-
cos instantes se tornariam vossas esposas por toda a eternidade? Jesus! Eu, 
mesquinho, não as posso compreender; mas a delicadeza do vosso Divino 
Coração tudo me diz... 

O sacerdote está aos pés do altar. O sacrifício está para começar, 
como reparação pelas maldades cometidas naquela noite. É o sacrifício que 
pede perdão, o sacrifício que pede luz sobre aqueles selvagens, para que, ar-
rancados ao Demônio, se tornem parte do único Aprisco. É o sacrifício no 
qual o sacerdote pede como Jesus pediu em favor dos seus carnífices.

O toque do sino foi também o sinal que os caciques das tribos 
deram aos seus subalternos.  Aquele toque, de oração e de amor, era para os 
selvagens o sinal que indicava a hora do delito, da carnificina, do ódio ferino. 
Os bandos saem das matas, rodeiam a igreja, cercam a morada dos religiosos, 
o convento das freiras e as casas dos cristãos perto deles.  Manuel Justino, à 
porta da igreja, descarrega o fuzil. O celebrante, padre Zaccaria, cai ao chão. 
Sua alma voou para Deus. Seu sacrifício está consumado. A carnificina é 
geral, o sangue corre aos borbotões.  Mas eles não param de ferir, a morte 
não se detém... Cai por terra o portão que separa o altar da casa das freiras 
do das educandas: o tigre não se lança sobre a presa com maior velocidade 
e fereza. Não se precisa mais de fuzil: bastam facões e varapaus. As vítimas 
caem mortas sob golpes furiosos.

Indescritível o espanto. As meninas abraçam suas mães espirituais 
gritando: “Não façam isso com a gente, não façam isso com as nossas mães, não 
as matem, tenham piedade...” Tudo em vão: aqueles corações não conhecem 
piedade. O sanguinário extermínio continua com ferocidade, sem interrupção. 
Na confusão, algumas conseguem escapar... mas são logo perseguidas. A mão 
do selvagem, a faca e o porrete não poupam ninguém.  Irmã Ana, brasileira, 
ainda noviça, é cruelmente ferida no alto de uma escada, em meio aos gritos 
desesperados das pobres meninas.  Ainda viva, é arrastada para o chão. Prostra-
da, encontra forças suficientes para se dirigir às crianças que choram, e lhes diz: 
“Fujam, minhas filhas, fujam... Corram, conservem-se boas, amem o Senhor!”  
Dada como morta, foi abandonada sozinha.  Ao meio-dia respira ainda: a pe-
quena Úrsula vê a irmã com o terço na mão a rezar.  A pequena, que foi sua 
aluna, aproxima-se dela e lhe diz: “Pelo amor do Céu, não se mexa, senão esses 
bárbaros virão para matá-la!...”  Poucos momentos depois, a irmã expirou.
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Naquele momento, outros bandos de selvagens estavam toman-
do de assalto a casa dos religiosos e a morada vizinha de dona Carlota, a 
primeira que se dedicara ao serviço das pequenas selvagens antes da chega-
da das freiras. Pareciam embriagados, endemoninhados. Instigados pelos 
seus caciques, subiam furibundos aqueles muros, que já estavam crivados 
de bala, não resistiriam por mais tempo! Alguns já haviam quebrado os 
portões que protegiam as janelas, estavam para entrar. Aparece o padre Vit-
tore, que estava sozinho na casa com o serviçal Pedro de Paulo. Uma bala 
o atinge num braço. Ele não recua e, com voz calma e amiga, fala àquelas 
feras como Cristo aos soldados no horto: “Que quereis?  Eu sei que não 
vos fiz nenhum mal, que sempre vos amei. Dos meus, ninguém mais está 
aqui. Quereis matar este pobre frade?  Eu estou pronto. Não façais mais 
vítimas.” É literalmente crivado de balas. Cai no chão. Expirou no meio ao 
próprio sangue.  A mesma sorte coube a Pedro de Paulo e a dona Carlota. 

Na grande confusão, o padre Rinaldo, frei Salvatore e quatro 
irmãs tiveram tempo de escapar e esconder-se num lugar considerado se-
guro.  A sede de sangue não se sacia nunca. Os selvagens, cheios de ódio e 
fúria pela longa procura, e já cobertos muitas vezes de sangue, encontram 
uma porta e a arrombam: estão face a face com a agoniada presa. Aqueles 
cães raivosos se atiram contra as vítimas, com fuzis, punhais, facões e va-
rapaus, deixam-nas mortas, depois arrastam-nas e as jogam desordenada-
mente numa cisterna aberta dentro do instituto.

Pouparam do morticínio Guilhermina Moreira Perpétua10, Be-
nedita Mourão, Petronila, Tonica Celestino, Petronília Ribeiro e Úrsula 
Ribeiro. Estas foram feitas prisioneiras e levadas à força para as aldeias dos

10 Sobre essa jovem senhora, foram escritos romances fantasiosos.  Ainda hoje não fal-
tam pessoas prontas a jurar que está viva.  Há quem diga ter achado a sua dolorosa 
história escrita em casca de árvores.  Há quem assegure ter achado, nas matas, inscri-
ções que dizem: “Quem ajudará a miserável?”  Outros dizem ter visto uma senhora 
descalça, acompanhada de dois meninos.  Mas quando se quer saber a verdade ou se 
vai procurar o primeiro elo da cadeia, ou a origem desses rumores, nada se encontra, 
tudo termina em um “dizem... ouvi dizer”. 

   No mês passado, passou pela Barra do Corda um inspetor do Telégrafo.  Este visi-
tou a nossa casa, e vendo os retratos das vítimas, disse que, durante sua jornada nas 
matas, tinha visto uma senhora que correspondia à descrição da senhora Perpétua e 
que lhe tinham sido oferecido quinhentos mil réis por seu resgate.  Perguntado quem 
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ofereceu o dinheiro, não soube responder, perguntado pelo lugar onde se achava, 
respondeu “nas selvas!” Durante o processo, perguntado onde se encontravam as 
meninas cristãs que estavam no convento na ocasião do massacre, o Caboré respon-
deu que todas tinham sido mortas pelos índios Miguel, Maximiliano e Bernardo, à 
exceção de uma pequena, que depois foi achada pelas forças do Governo e levada à 
Barra. Esta é a pequena Úrsula (Processo, p. 53).

   Clementino Comprido depôs que, das meninas, quatro tinham ficado com o Ca-
boré, duas com José Olímpio, uma com Francisco Preguiça e outra com Serafim 
(Processo, p. 32).

   Genoveva Pereira depôs que as meninas foram todas massacradas, à exceção apenas 
de Úrsula (Processo, p. 42).

Nomes dos padres massacrados: 1. Padre Zaccaria da Malegno, 40 anos de idade natural, 18 de 
religião, 7 de apostolado; 2. Padre Rinaldo da Paullo, ex-superior regular, 37 anos de idade 
natural, 14 de religião, 7 de apostolado; 3. Padre Vittore da Bergamo, 29 anos de idade 
natural, 12 de religião, 5 de apostolado; 4. Fra Salvatore Albino, 29 anos de idade natural, 
9 anos de religião.

Religiosas: 
   1. Irmã Eleonora da Sant’Antonio – Tassone da Peveragno; 2. Irmã Agnese da San 

Carlo – Colombo da Rovagnate; 3. Irmã Maria da San Lorenzo – d’Agnino da Vol-
tri; 4. Irmã Benedetta da San Luigi – Isetta da Arenzano; 5. Irmã Eufemia da San 
Giovanni – Macchello da Daglio; 6. Irmã Natalina da San Giuseppe – Parodi da 
Voltri; 7. Irmã Anna da San Carlo – Maranhense.

Serviçais: 
   1. Pedro de Paulo; 2. Dona Carlota Bezerra, velha senhora, viúva, havia cinco anos 

prestava serviço voluntário e era toda dedicada à educação dos selvagens.

Meninas: As sete já mencionadas, e mais outras de quem, na confusão, não se guardou 
o nome. – Dedicados à colônia: Nesse dia foram massacrados mais de cinquenta. – 
Cristãos das redondezas: Estes foram calculados mais de duzentos, como se verá no 
capítulo seguinte.   

selvagens. Mas, salve, ó virgens santas! Salve, mártires de Cristo! Salve, vós, 
novas Ineses, que ao pecado preferistes a morte!  À desonra, o martírio!  
Todas preferiram morrer a ofender o candor virginal!

Úrsula, pela sua tenra idade, foi esquecida pelos selvagens, e as-
sim escapou da carnificina. Poucos dias depois, foi salva e levada à Barra 
do Corda. Ela morreu no dia 10 de abril de 1907. Eu mesmo a assisti e 
acompanhei seus restos mortais ao cemitério.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo X
CONTINUA O MASSACRE.  A MAÇONARIA SE REGOZIJA.

OS SELVAGENS SÃO ABSOLVIDOS.  FESTEJOS.

O FOGO NÃO SE EXTINGUE com o fogo, a chama devastadora 
continua sempre o seu trabalho de destruição, cegamente, e com furor se 
lança sobre tudo o que encontra, contra tudo investe, tudo reduz a cinzas, 
e se apaga apenas quando já não mais encontra matéria combustível. É 
assim a sede de sangue: não se apaga com o sangue; antes, a presença de 
sangue a acentua, a estimula, torna-a mais insaciável, e grita “mais, mais, 
mais”. Se isso se constata com os povos civilizados, o que será entre os po-
vos selvagens, habituados à barbárie e à carnificina?

A primeira casa que assaltaram depois do massacre de Alto Ale-
gre foi a propriedade do coronel Raimundo Ferreira de Melo, na localidade 
chamada Novo Mundo. O coronel pretendia dar uma festa de família, e se 
achava na Barra do Corda para as necessárias provisões. Alguns hóspedes 
tinham já chegado. O alfaiate Francisco Xavier de Meneses estava prepa-
rando roupas e vestidos. O vaqueiro Raimundo da Costa chegava para 
receber ordens, uma criada colocava ordem na casa, alguns trabalhadores 
de ganho diário estavam em ação, lavradores e roceiros se faziam presentes, 
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e todos foram envolvidos, pela forma mais atroz, no massacre geral. Ne-
nhum deles se salvou, exceção feita a um rapazinho.

Inexoráveis e insaciáveis, os selvagens continuaram a sua marcha 
a caminho do Arroz. Os moradores do lugar já sabiam do massacre de Alto 
Alegre. Unidos pela amizade aos caciques das tribos selvagens, não temiam 
surpresas. Quando, porém, à noite avançada, chegou o rapazinho fugido ao 
massacre de Novo Mundo e eles souberam que a chacina de Alto Alegre se 
repetia nas proximidades, começaram a temer pela própria segurança.  Para 
os velhos, as mulheres e as crianças, a fuga era impossível. No Arroz, havia 
três casas, com cerca de sessenta pessoas, todas membros da família de André 
Carlos d’Oliveira. Ele era unido por parentesco a quase todos os vizinhos, e 
por todos era respeitado e amado. Os caciques selvagens se sentiam honrados 
com a amizade que ele lhes estendia com uma liberalidade talvez exagera-
da. De noite, como precaução, todos se uniram na casa considerada mais 
segura, na qual poderiam mais facilmente tratar com os selvagens e, em caso 
extremo, resistir ao ataque e vender caro a própria vida.

Ao alvorecer, uma imensa legião de selvagens começa a desfilar 
ao longo da estrada, em frente às casas, mudos, indiferentes às propostas 
de paz oferecidas. Alguns levavam arma de fogo, outros, duros e pesados 
tacapes, muitos carregavam longas foices. Entre os selvagens, por seu modo 
ameaçador e sinistro, pelas formas musculares, pela cor da pele brônzeo-
-escura, por enrolarem a cabeça numa faixa de pano branco, distinguia-se 
a tribo dos timbiras, valorosos, audazes, malvados. É a essa tribo que se 
atribuem os atos mais repugnantes no ataque a Alto Alegre e vizinhanças.  
Dessa tribo, ninguém foi preso e ninguém compareceu ao processo.

Quando a vanguarda dos selvagens tinha dado volta à última 
casa, os da retaguarda investiram pelo lado oposto contra as três casas, 
formando um forte cerco outras vezes repetido.  

Só depois de tal manobra, o Caboré dignou-se parlamentar com 
o chefe da família.  Astuto e traiçoeiro, prometeu não ferir a nenhum dos 
sitiados, desde que lhe entregassem um pequeno selvagem que vivia entre 
eles.  Conseguido o intento, persuadiu a Benedito Carneiro, grandemente 
temido pelos selvagens por sua coragem e valor em sair fora da própria 
trincheira, dizendo que, mortos já os frades e as freiras, estavam acabadas 
todas as causas de desunião. Todos deviam viver em paz, e ele só estava ali 
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para mostrar ainda mais amizade: a vida e a propriedade de todos seriam 
respeitadas. Quando Benedito Carneiro apareceu fora da casa onde estava 
entrincheirado, uma descarga de fuzil o fulminou. O assalto continuou, 
tétrico, espantoso.  No princípio do ataque, e [depois] de já feridos, conse-
guiram fugir André d’Oliveira e três filhos. Todos os outros componentes 
da numerosa família foram barbaramente trucidados, junto com os criados 
e agregados.

Alguns meses passados, ainda se encontravam vestígios da sel-
vagem carnificina e do furioso assalto. Ossos e cabelos espalhados, roupas 
e vestes em frangalhos, móveis aos pedaços, casas descobertas e quase des-
truídas. 

A perversidade e os instintos ferozes dos selvagens, fomentados 
pelas fáceis vitórias, ainda não estavam satisfeitos: sob o seu cutelo cai toda 
a família do velho Gonçalo. O negociante Firmo Medeiros foi trucida-
do, com a mulher, os filhos, e os criados. Seis homens que trabalhavam 
em uma barcaça pertencente ao coronel Sabino Lima, que viajavam pelo 
Grajaú, foram surpreendidos e assassinados.  Atanásio e sua mulher foram 
mortos a cacetadas. As senhoras Tecla Moreira, Chiquinha e Jacomina caí-

Grupo de índios que participaram do massacre de Alto Alegre
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ram cortadas aos pedaços. Antônio Calangro foi surpreendido com toda 
a família: ninguém salvou-se do furor selvagem. Brás, Manuel, Antônio, 
Isaque, Pedrinho, Ana, Francisco, Joana11 e muitas outras pessoas acrescen-
tavam o número das vítimas, sem parar.

Pelo caminho e nas matas, assassinaram numerosos viajantes, 
entre os quais José Carolino dos Santos, que passando casualmente e ig-
norando os terríveis morticínios, procurava um abrigo para algumas horas 
de repouso.

Uma vez extinto o último dos cristãos, João Caboré, Manuel 
Justino e outros caciques, sem que lhes pungisse o remorso nem provocasse 
náusea a vista dos corpos das suas vítimas, expostos à rapina dos urubus, 
e o mau cheiro que exalavam tantos cadáveres insepultos, em hórrida pu-
trefação e decomposição, resolveram de comum acordo estabelecer-se em 
Alto Alegre.

Chegando a Alto Alegre, o primeiro cuidado de João Caboré foi 
apoderar-se do butim, parte do qual dividiu com os caciques. Distribuiu 
armas de fogo e um barril de pólvora. Com Manuel Justino, que já havia 
servido ao exército regular, e era tão ativo e irrequieto quanto perverso, 
conhecedor das táticas militares, estrategista e corajoso, ordenou tudo para 
resistir a qualquer força que Barra do Corda e Grajaú pudessem mandar 
contra eles.

As duas vitórias relatadas sobre o tenente-coronel Tomé e sobre 
o capitão Goiabeira haviam dado convencimento aos selvagens que eles 
tinham poder, valor e destreza, e que, a partir de então, ninguém duvidaria 
que eles e somente eles fossem os senhores e reis das selvas. As ordens de 
Caboré e Manuel Justino eram seguidas ao pé da letra. E a primeira palavra 
de ordem era: “Morte a todos os cristãos!”

Senhores absolutos de uma zona extensíssima, contínuas eram 
as suas correrias: devastavam campos, plantações, arrasavam ou incendia-
vam as casas abandonadas por seus moradores aterrorizados, dizimavam o 
gado de qualquer espécie. Era a culminância do vandalismo.

11 Os nomes foram quase todos colhidos do discurso de denúncia pronunciado pelo 
promotor público Raimundo Bona, durante o processo.
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Naquele tempo, a Barra do Corda não estava quieta. Vozes con-
tínuas de uma próxima invasão perturbavam-lhe a paz e tranquilidade.  
Com todo o seu aparato, a cidade não se encontrava em condições de opor 
longa resistência. Se os selvagens descessem, a Barra teria sido destruída.  
Como era natural, começou-se por telegrafar ao governador e ao superior 
da Ordem. O diretor d’A civilização da Barra do Corda mandou ao gover-
nador o seguinte telegrama: “Índios mataram frades, freiras, cristãos situa-
dos na colônia indígena de São José. Continuam na posse e carnificina.  
Barra assustada. Peço vossas providências enérgicas e urgentes.”

Há quem pense que o massacre de Alto Alegre não teria aconte-
cido senão por obra da maçonaria. Eu não vejo maçons por todos os can-
tos, mas algumas vezes há circunstâncias que fazem suspeitar da presença 
deles. Há o fato de que o Caboré tinha estado em Maranhão, onde foi 
recebido e cumulado de honras, adulado, lisonjeado. Houve quem afir-
masse que o Governo soubesse ou estivesse de acordo com alguma coisa 
do que se estava conjurando contra a Colônia. Voltando a Alto Alegre e 
encontrando um motivo de vingança, o Caboré executou o plano. Ele se 
surpreendeu, ficou maravilhado, quando as tropas regulares o atacaram. 
E não mais assaltou, apenas se defendeu. Do Governo, ele não esperava 
senão recompensas por suas nefandas ações.

Conhecido o morticínio e o massacre, os órgãos da maçonaria 
tiraram vantagem da ocasião e se alegraram com aquela desventura, aquela 
mortandade. Basta ler o Diário do Maranhão, a Pacotilha e a Gazeta ca-
xiense, para quem os frades eram os assassinos e os selvagens as vítimas.  
Entanto, na Barra do Corda se recebiam telegramas, alguns dos quais eram 
de consolação e bálsamo, os quais, se não mitigavam a dor, encorajavam a 
esperar no Senhor. Outros aumentavam o desânimo e a tristeza.  Mas os 
artigos dos referidos jornais estavam cheios de mentiras e calúnias contra 
os religiosos. A coisa ficou tão escandalosa que, segundo se lê no livro do 
m. reverendo padre Timóteo, então visitador e comissário-geral, o padre 
Stefano, superior da casa da Barra do Corda, viu-se obrigado a mandar um 
longo telegrama ao governador do Maranhão desmentindo as acusações 
que se faziam naqueles jornais contra os missionários. Depois, o m. reve-
rendo padre Timóteo achou conveniente escrever a S. Exa. Revma. mons. 
Macchi, arcebispo de Tessalônica, núncio apostólico do Brasil, residente 
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em Petrópolis, para preveni-lo, e dele recebeu uma carta assaz gentil e en-
corajadora.12

A maçonaria pretendia que os selvagens fossem absolvidos. O 
Governo do Maranhão passou ordens secretas para tal propósito. Os selva-
gens foram absolvidos, mas fez-se a luz. Os selvagens foram considerados 
culpados em todos os pontos da denúncia. O próprio Caboré, durante o 
processo, declarou que os religiosos eram pais para os selvagens, e que as 
religiosas eram outras tantas mães, e que, se os padres missionários o casti-
garam, era porque ele o merecia.

Todos os jurados concordaram com o Sr. Frederico Pereira da 
Figueira, diretor do jornal O Norte – Órgão das ideias republicanas, que, no 
decorrer do processo, representou os missionários capuchinhos, em que 
“ninguém é mais apto para o desempenho desta grande e humanitária obra 
de civilização, a não ser estes religiosos, que com indizíveis sacrifícios, ar-
riscando a própria vida, penetram na mais densa das matas fechadas, para 
ganhar, com orações, conselhos e pedidos, estes selvagens ao seio da nossa 
sociedade”.

Os selvagens foram absolvidos, mas só depois que a maçonaria 
eliminou o voto de 24 jurados que haviam declarado não querer dar vere-
dicto favorável aos selvagens, e não queriam rebaixar-se às vontades de um 
governo que os privava de liberdade.

O veredicto em favor dos selvagens foi dado por apenas 12 ju-
rados, partidários do Governo, e estes mesmos, não podendo negar a luz 
dos fatos, declararam os selvagens culpados em todos os pontos apresen-
tados pelo promotor público Raimundo Bona. Apenas os selvagens, por 
imbecis, porque cretinos, deviam ser considerados menores e, portanto, 
não responsáveis pelas próprias ações! Declarados imbecis e cretinos, foram 
soltos, não porque absolvidos, não porque inocentes, mas porque, para a 
maçonaria, os selvagens que destroem missões e colônias, e massacram pelo 
modo mais cruel e bárbaro, não são homens, mas bestas, irresponsáveis 
pelas próprias ações!

12  Em Pará, Maranhão e Ceará: Notas de viagem, p. 170. 
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Na mesma noite do dia em que foram soltos, houve um gran-
de festejo em homenagem aos néscios e cretinos libertados. Não poucos 
barra-cordenses participaram dele.

Eu não saberia dizer quais foram os cretinos e os imbecis, se os 
selvagens postos em liberdade, ou aqueles que tomaram parte nos festejos e 
na dança, tanto mais que alguns tinham que chorar vítimas de sua própria 
família.

No dia seguinte à soltura dos selvagens estes passeavam arro-
gantes e ameaçadores pelas ruas da Barra do Corda, sujos e embriagados, 
dizendo que todos aqueles que haviam se recusado a votar em seu favor 
pagariam pela recusa.

Além disso, a conduta do coronel Pinto na campanha contra os 
selvagens deu muito a que suspeitar, e cada vez mais me confirma a opinião 
de que a maçonaria tinha lá posto a sua pata. 

Mas não nos antecipemos.

*

Nome dos jurados que votaram pela libertação dos selvagens 
que tomaram parte no massacre de Alto Alegre.

Data: 26 de junho de 1905: João Teixeira; Armando (sapatei-
ro); Vicente Raverdosa; Mundico dos Santos (maestro); Francisco de Sal; 
Inácio Milhomem; Onofre (caixeiro); José Pinheiro; Fonseca; Agostinho 
d’Araújo; Emiliano Carreiro Varão; Antônio Pinto.

Estes são todos cidadãos da Barra do Corda, à exceção de Antô-
nio Pinto, que mora em Boavista.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Capítulo XI
O CORONEL PINTO OCUPA ALTO ALEGRE

OS DIAS TRANSCORRIAM longos e tristes na Barra do Corda.  
As suas forças, já repelidas duas vezes pelos selvagens, não ousavam mais 
aventurar-se nas matas. Até os mais corajosos consideravam impossível 
qualquer nova investida, sem a ajuda e o socorro das tropas regulares. Sa-
bia-se que os selvagens, depois das referidas vitórias, haviam aumentado 
em número e ampliado seu círculo de influência.

Durante a noite de 20 de março, chegou à Barra do Corda o 
tenente-coronel Pedro José Pinto, com ordens positivas de reanimar os 
habitantes de Barra do Corda e os padres missionários. Mas nunca se soube 
que intenções específicas ele tinha para repelir os bandos selvagens, que 
estavam aguerridos sob todos os aspectos, com planos bem combinados, e 
à frente dos quais se achavam numerosos índios já civilizados, que se con-
fundiam com os cristãos, pelos usos, pela língua e pelos costumes. É certo 
que nenhuma medida enérgica foi tomada para fazer frente a tantos deli-
tos que tinham ensopado o solo brasileiro de tanto sangue inocente, que 
nenhuma barreira foi oposta ao vandalismo que destruía completamente 
uma zona tão importante do interior do Brasil. Diversas entidades civis 
haviam telegrafado ao Governo, deixando claro, mais que a luz do dia, que 
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os selvagens não atacaram os frades e as freiras com o intuito de reaver os 
meninos e as meninas das suas várias escolas e instituições, mas apenas pelo 
gosto de matar e roubar, e que, naquela circunstância, estavam preparados 
para enfrentar qualquer força enviada contra eles.  

Mas o Governo simplesmente proibiu qualquer expedição, ale-
gando que, se os índios fossem vitoriosos, tomariam conta da pólvora e 
das munições, e mais prolongada seria a resistência. Aduziu-se que atacá-
-los seria exasperá-los, e que o tempo se encarregaria de remediar a tudo.  
Dizia-se: os missionários e as freiras não estão mais vivos.  Está afastada 
a causa da refrega. Os índios acalmarão a sua fúria. Todavia, os selvagens 
continuavam a demolir habitações, a roubar os terrenos cultivados, e a 
aniquilar o gado.  

Os índios já estavam a poucas léguas da Barra do Corda, e os ci-
dadãos insistiam e gritavam pela expedição. O coronel Pinto viu-se obriga-
do a telegrafar ao governador, comunicando ser preciso usar de força para 
desalojar os índios de Alto Alegre. O governador respondeu autorizando 
o coronel Pinto a recrutar homens, fazer gastos e tudo dispor. O coronel, 
porém, deixava correrem os dias sem nenhum preparativo, e passeava com 
toda indiferença pela pequena cidade da Barra do Corda, como se nada 
tivesse acontecido, e como se o inimigo já não batesse às suas portas. Os 
soldados nunca chegavam, e se algum aparecia, era um cavaleiro sem ca-
valo, um soldado sem botas, em mangas de camisa, roupas poucas e esfar-
rapadas, todos sem munição. Alguns até levavam mulher e filhos, e estas 
carregavam trouxas de roupa à cabeça, etc., etc. Vê-los causava dó.  

Soube-se depois que o coronel Pinto recebera ordens para não 
atacar os índios, porque estes retornariam por si mesmos à vida normal em 
suas aldeias. Era essa a única punição que o Governo resolvia infligir aos 
criminosos que tinham causado tantas lágrimas, aniquilado tantas famílias, 
destruído tantas propriedades, cometido tantos delitos: retornar a seus la-
res com um rico despojo!

O padre Stefano, superior da Barra do Corda – conforme desta-
co do Livro de Tombo – achou que era seu dever solicitar, mediante carta 
ao coronel Pinto, que fosse preparada uma expedição séria, bem guarneci-
da, segura de vitória. Quando a recebeu, o coronel deu a impressão de cair 
das nuvens, como se nada soubesse, pois dizia não compreender o signifi-
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cado da carta.  Todo afável, melífluo, maneiroso, reverente, ele dizia estar à 
disposição dos bons missionários, pronto a fazer tudo para servi-los... mas 
somente com palavras.  Com os fatos, outra coisa não fazia além de perder 
tempo e fumar charutos. 

Solicitavam-no as autoridades civis da Barra do Corda, mas o 
coronel achava que um sorriso seu era mais que suficiente: bastava a sua 
presença para afastar qualquer perigo.  O triunvirato da cidade – composto 
pelos senhores Epifânio de Sousa Morena, tenente-coronel honorário; Fre-
derico Figueira, major honorário e diretor do jornal O Norte; e Leopoldo 
Nava, juiz suplente – solicitou-o, mas de nada valeu.  Solicitava-o o povo.  
O coronel fazia-se de surdo. 

Enquanto isso, começavam a escassear víveres na Barra do Cor-
da.  A cidade estava prestes a passar por uma carestia. Muitos dos que 
tinham sido chamados a defender a cidade dos possíveis ataques dos selva-
gens voltaram às suas casas para não morrerem de fome.

Recebeu-se então, na Barra, um telegrama enviado pelo reve-
rendíssimo padre Timóteo da Brescia, então comissário-geral e visitador, 
comunicando que o reverendíssimo padre Giovanni da Milano, vice-visi-
tador, e o r. p. Giampietro tinham embarcado no dia 20 de março para a 
Barra do Corda.  Eles chegaram no dia 9 de abril. Com eles, foi também 
uma força estadual do Maranhão.

Chegada a força estadual, o coronel Pinto não podia mais evitar 
a expedição para Alto Alegre de que fora encarregado, mas, com um pre-
texto ou com outro, procrastinava-a o quanto podia.  Para colocá-lo em 
ação, foi necessário um ultimato do triunvirato: o senhor coronel parta 
com a expedição, ou renuncie ao comando.

Forçoso foi partir.  O coronel não podia opor-se às autoridades 
locais.  Podia, porém, desiludir suas esperanças, e assim o fez.

Era o dia 19 de abril.  A expedição – mistura de tropas estatais, 
locais e selvagens – desfila diante da casa da Missão da Barra do Corda, 
para apresentar armas, fazer a saudação militar. O coronel monta a ca-
valo, espada desembainhada. O reverendo padre Stefano apresenta-se à 
tropa, acompanhado de acólitos e da banda musical do instituto. Toda 
a cidade se comove.  Um grupo de quarenta selvagens canelas, inimigos 
mortais das tribos guajajaras, e de modo especial do Caboré, formava o 
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centro das forças. Raça valorosa, guerreira por instinto, cor cobre escuro, 
longa cabeleira, coberta com uma simples capa vermelha, armada de fuzil 
e arco, inspirava medo.  Aquele grupo tinha jurado dar fim aos assassinos 
de Alto Alegre.

O reverendo padre Stefano arenga às tropas, anima-as, e ter-
mina dizendo: “Ide, soldados, ide!  Vós estais sob a proteção do Céu, a 
vossa causa é a mais justa.  Ides defender da profanação dos selvagens os 
restos preciosos dos meus confrades, daquelas almas inocentes que caíram 
vítimas pela religião de Cristo.  E, quem sabe vos seja dado salvar donzelas 
inocentes que talvez podem estar ainda vivas, sofrendo tormentos mais 
amargos que a própria morte.  Ide e livrai esta cidade, que espera em vós, 
que em vós confia, do terrível peso e incerteza que a oprime há mais de 
um mês.  Ide!  O Senhor esteja convosco, vos acompanhe e vos abençoe!”  

Os soldados se entusiasmam, declaram-se prontos a qualquer 
sacrifício.  A banda toca peças musicais, gritos de viva repercutem nas co-
linas vizinhas.  A expedição está em movimento, os cidadãos e a banda 
acompanham-na por longo trecho da estrada.

O coronel, depois que se viu fora da cidade, livre de qualquer in-
fluência, a primeira coisa que fez foi suscitar discórdias com o comandante 
do grupo dos canelas.  Ele bem sabia que aquela gente não teria poupado 
ninguém.  Uma vez em guerra, o inimigo perde qualquer direito de viver.  
Para o selvagem, o inimigo não se deve só vencer, mas aniquilar, em com-
bate aberto ou à traição.

O coronel pergunta ao major Delfino, cacique dos canelas (os 
selvagens têm adotado nomes e títulos europeus), qual o plano mais rápi-
do e fácil para levar imediatamente a efeito a expedição. O major Delfino 
responde: 

– Senhor comandante, continuemos juntos a marcha até duas 
léguas de Alto Alegre. Lá o senhor coronel faz uma parada. Eu sozinho 
avançarei com os meus selvagens. Chegando em Alto Alegre, proporei ao 
Caboré termos de paz por parte da minha tribo. Caboré atualmente pro-
cura aliados. Eu serei recebido, admitido no seu círculo de amizade, home-
nageado. Os meus selvagens se misturarão com os de Caboré para celebrar 
a reconciliação: uma festa será a necessária consequência.  A um meu sinal, 
o coronel caia sobre Alto Alegre.  Os meus selvagens se distinguem pela sua 
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capa vermelha, e serão reconhecidos pelas tropas regulares. Para eles não 
haverá perigo.  E Caboré, assaltado do lado de fora, tomado de surpresa 
por dentro, não terá saída, tanto mais que atualmente nem sequer suspeita 
da presença das tropas regulares. 

O plano do major Delfino era traiçoeiro, mas decisivo. O co-
ronel finge ficar ofendido, declara o plano ofensivo à lealdade europeia, e 
ordena que o centro assuma a posição da retaguarda, de modo a não tomar 
parte ativa no assalto a Alto Alegre, e não lhe perturbar os planos.

Quando a tropa partiu da Barra do Corda, outra expedição saía 
de Grajaú, sob o comando do capitão Goiabeira. Ficara estabelecido que 
as duas forças entrariam juntas em Alto Alegre, no dia 21, numa hora 
determinada, de modo a não deixar via de retirada ao Caboré. O plano 
era poupar munição, e fazer prisioneiros o mais possível, especialmente os 
caciques. O nosso coronel Pinto abortou também este plano. Em marcha 
forçada, chegou às proximidades de Alto Alegre, antes que o capitão Goia-
beira a ele se juntasse com seus setenta soldados regulares. E não esperou a 
hora fixada para o ataque.

Ao amanhecer do dia 21 de abril, a força regular, sob o comando 
do coronel Pinto, entrava em Alto Alegre, em direção ao convento, onde, re-
pelindo os piquetes selvagens que faziam a guarda, foi até o marco do aldea-
mento selvagem e fez fogo sem alvo definido. Daquela forma, os selvagens 
tiveram oportunidade de se retirarem para a mata próxima, e dividirem-se, 
depois, em duas grandes colunas, uma das quais ocupou as alturas da aldeia 
de Cocal Grande e a outra a da Canabrava. À hora determinada, o capi-
tão Goiabeira achava-se em seu posto, dispondo os soldados para o ataque.  
Grande foi a sua surpresa quando viu que a bandeira brasileira já tremulava 
em Alto Alegre, imensa a sua indignação quando soube que nem um único 
selvagem fora feito prisioneiro, e que o inimigo, tão ansiosamente procu-
rado, se retirara em ordem e se fortificara nos arredores. Estava para gritar 
contra a traição, mas a presença do superior maior obrigou-o ao silêncio. 

A tomada de Alto Alegre, feita de modo a quase deixar enten-
der que o comandante do Governo estava de acordo com os chefes dos 
selvagens, não satisfez a ninguém.  Barra do Corda ficou indignada com o 
coronel, tanto mais que pouco depois ele mandou os quarenta selvagens 
canelas de volta a Barra do Corda, dizendo que não lhe serviam. Para satis-
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fazer a opinião pública, readquirir prestígio e encobrir as coisas, ordenou 
ao capitão Goiabeira que, com seus homens, expulsasse os selvagens de Ca-
nabrava, e, ao alferes Manuel Gonçalves, os que ocupavam Cocal Grande.  
As forças sob o comando de Manuel Gonçalves levaram a pior. Chegados a 
Cocal Grande, em vez de atacar, fortificaram-se e se entrincheiraram numa 
paliçada, e de lá começaram a fazer fogo. No início, os selvagens não lhe 
deram nenhuma atenção, mas, vendo que o tiroteio continuava, investiram 
a paliçada sem atirar, e se contentaram com mandar dizer ao senhor alferes 
que a hora era tarda e que ele não gastasse pólvora inutilmente.  Mas, se es-
tava tão ansioso por mostrar bravura e valor, seria melhor que aproveitasse 
a noite para recuperar forças com um necessário repouso, visto que devia 
estar muito cansado pela viagem que fizera.  Os selvagens não estavam com 
nenhuma vontade de lutar naquele momento, mas ele estivesse certo que, 
apenas passada a noite, eles cercariam a paliçada como cães fiéis, não para 
atacar, mas para defender o senhor alferes de qualquer ataque. 

No dia 30 de abril, o alferes Manuel Gonçalves voltou a Alto 
Alegre depois de uma vergonhosa retirada. A sua coluna poderia ter sido 
completamente aniquilada, mas, pelo que pareceu, os selvagens não apre-
ciavam atacar tropas do Estado. 

Durante o processo, à pergunta por que deixaram Alto Alegre 
que haviam transformado em quartel-general, quase todos os selvagens 
responderam que, com a presença de tropas do Estado, sentiam-se fracos, 
não dispondo de forças suficientes para uma longa resistência. Mas isso 
era apenas um disfarce para acobertar as coisas, uma resposta certamente 
evasiva. O coronel Pinto tinha sob seu comando sessenta soldados de in-
fantaria, uns cinquenta soldados recrutados nos arredores da Barra, e mais 
quarenta canelas, num total de cento e cinquenta combatentes, enquanto 
os selvagens eram mais de mil homens somente em Alto Alegre, e estavam 
fortemente posicionados, além de contarem com muito material de guerra.  
Os selvagens podiam ter resistido por meses, para não dizer anos.  

Para mim, o passeio militar do coronel Pinto será sempre 
inexplicável. A subsequente resistência dos selvagens torna-a ainda mais 
misteriosa. 
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Capítulo XII
O M. R. PADRE CARLO VISITA O LUGAR DO MASSACRE.

TRASLADO DAS RELÍQUIAS.

NO DIA 22 DE ABRIL, depois da ocupação de Alto Alegre pelo 
coronel Pinto, feita de modo a fazer supor como verdadeiras as instruções 
que se disse ter ele recebido do Governo, “não atacar os selvagens, porque 
eles naturalmente voltariam aos seus aldeamentos e à vida normal”, não 
obstante a magnitude do atentado e a iniquidade de tantos delitos come-
tidos a sangue-frio contra pessoas desarmadas, chegou a Barra do Corda 
o m. reverendo padre Carlo, em companhia do deputado tenente-coronel 
Fortunato Fialho. O m. reverendo padre Carlo, como delegado da Barra 
do Corda, levava consigo o decreto no qual a Barra do Corda era elevada 
a cidade de primeira ordem. Mas oh, como sangrava o seu coração! Ele 
levava mais outro decreto: a ordem do Governo Estadual que mandava 
destruir o pouco que ficava da obra de suas mãos e que tanto suor lhe havia 
custado. O Governo ordenava o fechamento do instituto dos selvagens que 
se achava na própria Barra do Corda.

O Governo não quis se deixar convencer de que o movente do 
massacre de Alto Alegre e de todos os delitos cometidos nos seus arredores 
fora a perversidade dos selvagens e o desejo de rapina posta em prática 
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pelos terríveis sicários. O fato o demonstrava. As aldeias de Naru, de José 
Viana, de Cunoda, de Policarpo, e dos selvagens das tribos dos canelas, 
de quem eram filhos quase todos os recolhidos no instituto e que sem-
pre tinham mostrado grande satisfação pelo modo como seus filhos eram 
tratados e educados, não tomaram parte nenhuma na insurreição, nem 
reclamavam seus filhos. Os revoltosos pertenciam a aldeias circunvizinhas 
de Alto Alegre, de Grajaú e das matas das Alpercatas, de Itapicuru e dos 
Penitentes, que nada ou quase nada tinham a ver com os meninos do insti-
tuto de Barra do Corda.  Eles mesmos não haviam pedido a devolução dos 
filhos, nem ao Governo nem tampouco aos missionários. O seu propósito 
era bem outro. E mais: a revolta brutal foi orientada pelo Caboré, e por 
Paiva e Manuel Justino, selvagens já civilizados, que se entendiam com os 
civilizados, e em nada se relacionavam com os filhos do instituto. Se o mo-
tivo da revolta era realmente reaver os filhos e as filhas, por que não fazê-lo 
pelos meios legais? Por que não se contentar com o massacre dos missioná-
rios e com a destruição da colônia a eles pertencente? Por que atacar outras 
colônias, outros lugares, e massacrar tantos inocentes, que nada tinham a 
ver com os institutos dos filhos e filhas dos selvagens? Por que destruir tan-
tas propriedades?  Por que tanta depredação? Por que tanto vandalismo? O 
Governo nada alcançava de tudo isso. Como foi liberal com os selvagens, 
com os assassinos, com os depredadores!  Pelo contrário, foi inexorável 
com os missionários, e a ordem tinha que ser cumprida!  Ao deixarem o 
instituto, os filhos dos selvagens choravam amargamente.  Eu vi alguns da-
queles que foram obrigados a voltar às suas aldeias. Agora são homens, têm 
filhos. Oh, quanto desejam o antigo instituto para seus filhos! E ainda: se o 
amor aos filhos foi o verdadeiro movente do massacre, como se explica que 
mais de trinta meninos entre dois e sete anos não tenham sido reclamados 
por ninguém, embora tivessem parentes?  Aqueles meninos ficaram no 
instituto e foram mantidos às custas da Missão. O Governo tinha prome-
tido pagar o sustento deles e indenizar a Missão pelas despesas necessárias. 
Aliás, emitiu uma ordem especial neste sentido, mas o dinheiro, por anos, 
não foi desembolsado. Mais tarde foi paga uma parte, mas a Missão ainda 
está em crédito. Crédito que o Governo, talvez, nunca irá satisfazer. 

Padre Carlo se sentia trespassado pela dor: seu único conforto, 
na tremenda catástrofe, era o pensamento de que a Missão, por ele fun-
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dada com tanto suor, seu e dos coirmãos missionários, contava então com 
mártires e anjos no Céu, e ele ainda se iludia em pensar que, em tempos 
futuros, talvez fosse reaberta, em consonância com a famosa sentença de 
Tertuliano: “O sangue dos mártires é semente de cristãos.” 

Em sua humildade, ele se considerava tão desmerecedor, que 
não chegou sequer a conhecer suas filhas espirituais, as primeiras manda-
das ao Brasil.  

Eis o que, em data de 4 de abril de 1903, escrevia à madre-geral 
das capuchinhas: “Eu tenho toda esperança, antes, a certeza histórica e 
católica, de que, agora que a nossa Missão, purificada por mil angústias, 
santificada por mil calúnias, humilhada por mil misérias materiais, embe-
lezada por anjos e batizada com o sangue dos mártires [...] agora a nossa 
Missão dará frutos reais e sazonados.  Choro como fundador daquelas duas 
casas, como pai daqueles caríssimos discípulos, companheiros, filhos e fi-
lhas.  Fico dernorteado enquanto superior responsável, que não sabe como 
continuar.  Mas, como missionário, tenho fé, tenho esperança que, depois 
da tempestade, virá o tempo ameno, a paz, a tranquilidade!”

Sabedor, cinco dias depois da sua chegada à Barra do Corda, 
de como iam as coisas em Alto Alegre, e que o coronel Pinto lá já se es-
tabelecera, decidiu ir pessoalmente ao local do massacre, para cumprir o 
último dever, de dar a seus filhos espirituais e mártires de Jesus Cristo 
uma sepultura honrada, levando como companheiro o padre Stefano. O 
coronel Pinto enviou um alferes e um sargento para recebê-los. Eis como o 
padre Carlo descreveu a sua chegada:

“Nós chegamos uma hora depois do meio-dia de 28 de abril, 
dia que devia ser de festa para a Colônia, porque era o dia do Patrocínio de 
São José.  Mas como foi diferente a solenidade daquele dia em relação aos 
outros anos! Com grande dificuldade, pôde-se celebrar uma única missa 
durante a viagem, e aquele Alto Alegre que verdadeiramente mostrava um 
magnífico horizonte, aquela colônia que já dava todos os indícios de uma 
bela e risonha vila indígena, aquele precioso São José da Providência, que 
era o místico jardim da nossa Missão e da catequese dos índios, naquele dia 
oferecia o mais tétrico espetáculo.  Em lugar dos índios, lá estava um acam-
pamento de soldados em guerra, campos devastados, cercas desfeitas ou 
destruídas, casas arruinadas ou derrubadas, aqui e ali valas com numerosos 
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cadáveres amontoados, insepultos, em estado de adiantada putrefação. O 
convento das freiras, até a capela, ensopados de sangue humano. Não mais 
uma pessoa amada, não mais um irmão capuchinho com o qual se haviam 
gastado os melhores anos de juventude no santo convento, na pátria, e de 
quem tanto suor se havia derramado nesta já tão florescente missão.  Não 
mais uma religiosa, que, qual anjo, instruía e educava os selvagens. Não 
mais uma pessoa conhecida que morava em São José da Providência! A 
Colônia nem se podia comparar a um campo mortuário, e sim, apenas, a 
um campo silencioso, a um arraial depois de uma dura batalha.  Ah, aquela 
vista foi uma espada terrível para o nosso coração!”

Em meio às maiores dores, o Senhor manda sempre algum con-
solo para conforto e alívio dos aflitos. O capitão Raimundo Ângelo do 
Rego Goiabeira, às quatro horas do mesmo dia, chega a Alto Alegre. Ele 
voltava de sua expedição contra os selvagens que se haviam fortificado na 
aldeia Canabrava.  Prudente e valoroso, montou seus planos e atacou os 
selvagens. A resistência daquela vez foi encarniçada. A aldeia foi tomada de 
assalto. Dos selvagens, muitos foram mortos e feridos. Os demais, batidos 
de todas as partes, puseram-se em precipitada fuga. O capitão recuperou 
muita coisa que os selvagens tinham levado de Alto Alegre.  

Mas a maior consolação foi ter salvo a única menina supérstite 
do massacre, Úrsula Ribeiro. Ele retornou a cavalo e trouxe consigo, vesti-
da como selvagem, a doce menina que já outras vezes escapara milagrosa-
mente à morte. Foi um momento de grande comoção. Diante daquela úni-
ca relíquia do massacre, quantos pensamentos afluíram à mente!  Quantas 
lembranças!  Apeada do cavalo, logo lhe foram prestados todos os socorros 
necessários, enquanto o capitão Goiabeira recebia os bem merecidos elo-
gios e congratulações da parte dos padres capuchinhos, dos quais sempre 
foi e ainda é sincero amigo.

O reverendíssimo vice-visitador, padre Giovanni, que, como já 
foi dito, encontrava-se na Barra do Corda, desejou visitar Alto Alegre. Para 
não dar na vista, usou vestes civis, e com um serviçal de nome Claro, sela-
dos dois cavalos e armado até os dentes, partiu. Chegou a Alto Alegre perto 
do meio-dia de 1º de maio. Ao ver os cadáveres amontoados em valas, tal 
foi a sua impressão, que não quis ver mais nada, mas apenas voltar a Barra 
do Corda o mais rápido possível. No dia seguinte, partiu de Alto Alegre 
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com o m. reverendo padre Carlo, conduzindo consigo a pequena Úrsula. A 
viagem de volta foi penosa. Uma chuva intensa tinha inundado os terrenos 
baixos, e em alguns pontos foi preciso confiar-se dos selvagens e deixar-se 
transportar por eles, mas nenhum incidente ocorreu. O Senhor e a sua 
Divina Mãe protegeram os nossos viajantes.

Era já noite quando chegaram.  A notícia de que tinham trazido 
consigo a pequena Úrsula se espalhou como um relâmpago. Toda a cida-
de correu para ver de perto a menina salva.  Uns tinham uma pergunta 
a fazer, outros outra. A pobre menina, cansada, atribulada, confusa, não 
sabia o que falar. Foi preciso dizer aos cidadãos que tivessem a bondade de 
voltar no dia seguinte e deixassem a menina repousar. A Missão se ofereceu 
para educar a menina às suas expensas. Úrsula era órfã de pai e mãe. Para 
a Missão, a menina era uma relíquia de uma grande catástrofe, era uma 
memória, uma história viva.  Ela, porém, preferiu voltar para o meio de 
alguns parentes seus, e lhes foi entregue.  Aquela relíquia já não existe mais: 
como já disse, no dia 22 de abril de 1907 ela voou para o Céu, a abraçar 
as suas companheiras.

Um dia depois da volta de Alto Alegre, estando os religiosos no 
refeitório, chega um telegrama para o m. reverendo padre Carlo.  Ele o lê, 
o telegrama lhe cai das mãos: seu coração é outra vez trespassado, a dor 
se imprime naquele rosto que os religiosos todos amavam. O telegrama 
comunica outro levante, dos selvagens do Maracanã, que tinham atacado 
mais aquela colônia. O padre Carlo já estava sofrendo, mas quis partir.  
Ele e o padre Giovanni embarcaram para Maranhão no dia 11 de maio. O 
padre Giampietro já tinha partido no dia 24 de abril. 

Graças ao Senhor, em Maranhão o padre Carlo achou o alme-
jado e tão necessário conforto: a notícia era que no Maracanã (colônia de 
Santo Antônio) tudo corria bem e em ordem. 

Com a partida de m. reverendo padre Carlo e do reverendíssimo 
padre Giovanni de Alto Alegre, o reverendo padre Stefano ficou para orga-
nizar a execução dos planos dos ditos padres, e também para atender a um 
impulso de seu coração. A ideia de transportar os restos mortais dos márti-
res à Barra do Corda e pô-los ao abrigo de qualquer possível profanação era 
de todos os missionários, mas ao padre Stefano coube o mérito de realizá-
-la. Para ele, a exumação foi uma obra de amor, sem que, em assim dizer, 
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deixemos de apreciar a sua abnegação no cumprimento daquele grande ato 
de caridade e de religião. Com a ajuda de uns alunos da escola de Barra do 
Corda, ele fez primeiramente a exumação dos cadáveres encontrados na 
cisterna do convento. O primeiro foi o do padre Rinaldo, a última vítima 
atirada na cisterna. Esta não tinha ficado bem coberta: a cabeça do missio-
nário ficou exposta a todas as intempéries. O sol dardejava-a com seus raios 
de fogo, e as chuvas despejavam nela suas águas torrenciais, de modo que, 
quando os padres chegaram a Alto Alegre, ela estava já completamente 
dissecada. Aquela relíquia foi recolhida no mesmo dia da chegada.  Depois 
dele, foram exumados o padre Zaccaria e o irmão leigo frei Salvatore, que 
estavam amontoados na mesma cisterna, com as sete irmãs.  Todos ainda 
usavam a sua indumentária, e foi fácil reconhecê-los. O padre Stefano não 
desejava partir sem ter descoberto também os despojos do padre Vittore, 
para levá-los todos juntos à Barra do Corda, mas toda procura foi inútil.  
E o simples deter-se por mais tempo tornava-se muito perigoso, tal o mau 
cheiro que exalava aquele campo mortuário, e era urgente dar honrosa 
sepultura às relíquias já descobertas. Ficou resolvido, então, partirem com 
aqueles caros tesouros, e voltarem mais tarde a Alto Alegre para cumprir o 
mesmo ato de misericórdia.

O padre Stefano chegou a Barra do Corda ao pôr do sol, duas ho-
ras após a partida dos padres Carlo e Giovanni. Uma mula levava as preciosas 
relíquias dos mártires capuchinhos, outras mulas levavam as das irmãs.

O recebimento das relíquias foi modesto, devoto, e em todo 
acordo com o rito. Elas foram conduzidas para a capela dos religiosos. A 
banda do colégio tocava uma marcha fúnebre. O seu toque era triste, cho-
roso.  Em seguida fizeram-se as exéquias.

No dia seguinte, o reverendo padre Roberto e frei Vincenzo, 
com a ajuda de pessoas pias, lavaram aqueles sagrados ossos. Na primeira 
manhã do dia 15 de maio, os ossos dos religiosos capuchinhos foram depo-
sitados numa caixa, os das religiosas em outras duas caixas, depois sepulta-
das num túmulo preparado no recinto da casa religiosa da Barra do Corda.

Duro, muito duro para os religiosos é, ainda hoje, ir à tardinha 
àquele túmulo, e lá, sobre os ossos dos mártires – “primícias do século 
XX”, segundo a tocante expressão do pontífice Leão XIII – erguer humildes 
preces a Deus. E enquanto rezam pelo eterno descanso daquelas almas, 
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espontânea lhes sai outra oração, pedindo aos mártires que obtenham de 
Deus em nosso favor o mesmo espírito e a graça de sermos fiéis à vocação 
do apostolado. Algumas vezes, desponta uma lágrima sobre as pupilas, mas 
é uma lágrima que consola, que dá a paz.

Depois da sepultura dos mártires, o Senhor não deixou de expe-
rimentar e purificar a missão de Barra do Corda, a qual, mais que qualquer 
outra, teve de sofrer os efeitos da catástrofe de Alto Alegre. Cinco meses 
eram já passados, e nenhum dos facínoras tinha sido ainda preso. Os solda-
dos que se alojaram na colônia, sob o comando de um coronel vil, inepto 
e fraco, instrumento de um governo que não mais queria frades, lá viviam 
e dormiam tranquilamente. Sua única ocupação era dilapidar, destruir e 
roubar o que os selvagens tinham deixado. Naquelas circunstâncias, só um 
homem teria logo dado cabo de tudo e chamado os selvagens ao dever: era 
o capitão Goiabeira, mas este não agradava a quem estava à testa do Gover-
no, e nem, é claro, ao coronel Pinto. Sob o pretexto de que Alto Alegre ti-
nha se libertado dos selvagens e os seus serviços não eram mais necessários, 
o capitão foi mandado de volta a Grajaú, com os seus setenta soldados. Os 
selvagens viviam nas matas, e de quando em quando faziam suas incursões 
sem nada temerem. De noite, alguns selvagens dormiam e descansavam ao 
lado dos soldados e com eles dividiam os despojos.

Naquele entretempo, dos missionários da Barra do Corda, uns 
contraíram febres, outros outras enfermidades, mas, mesmo adoentados, 
era imperioso cumprirem todos os deveres de missionários e párocos da 
Barra do Corda, prestando socorro espiritual a todo aquele distrito paro-
quial, que é maior e mais extenso que toda a Diocese de Milão. Surgiu-
-lhes, então, a feliz ideia de sufragar os mártires com uma novena e, sobre 
o seu túmulo, impetrar de Deus a necessária saúde, para cumprirem com 
exatidão os próprios deveres e recuperarem a antiga tranquilidade e paz.  
Terminada a novena, toda doença desapareceu, e despontou a aurora de 
melhores dias.
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Capítulo XIII
O TÚMULO E O PERDÃO

A tocante função da novena sobre o túmulo dos nossos mártires 
terminou no princípio de agosto. Nem havia terminado, e começou a se 
manifestar a mão do Senhor.

Em Grajaú, caiu primeiro nas garras da Justiça Manuel Justino 
e outros comparsas, como Luisão, Benvindo, Filipe, Manuel Grosso, Ma-
laquias, Clementino. Manuel Justino foi quem disparou o primeiro tiro 
que prostrou o padre Zaccaria aos pés do altar. A Divina Justiça velava 
sobre ele, e quis que fosse também o primeiro a experimentar sua terrível 
vingança.  Pelos atos da Polícia, resulta que Manuel Justino, tentando fugir 
durante a viagem de Bonita, uma bala de fuzil o atingiu e ele caiu morto.  
Isso, para o público e para os atos oficiais. Porque a morte dele foi mais 
penosa: não foi uma morte repentina que o colheu, mas uma morte segui-
da de todo horror. Durante a viagem, ele se mostrava sempre renitente às 
ordens dos soldados: não queria caminhar, não avançava um passo, retar-
dava todo movimento, insultava a todos. Os soldados o suportaram por 
longo tempo, muitas vezes ameaçaram tirar-lhe a vida, dizendo-lhe que 
fariam justiça sumária. Ele gritava “não me matem, não me matem, a vida, 
a vida, não quero morrer, em Alto Alegre serei posto em liberdade, vamos, 
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portanto a Alto Alegre, ligeiro.”  Porém, continuava a criar obstáculos. Os 
soldados o aconselharam a não insistir, mas ele continuava a fazer-se de 
surdo: cansados de suportá-lo à força, fizeram-no entrar na mata, e lá o 
fuzilaram, deixando o cadáver do facínora como carniça para os urubus. 

Terminada a novena, uma inspiração celestial sugeriu aos re-
ligiosos irem a Alto Alegre, para retirar a imagem de Nossa Senhora de 
Lourdes e levá-la a Barra do Corda.

Retirar a imagem e os facínoras entregarem-se espontaneamen-
te, foi uma só coisa. Alguns gritarão que foi puro acaso. Quanto a mim, 
outra coisa não vejo senão a intervenção dos céus e o dedo do Senhor, tan-
to mais que o próprio coronel Pinto, maravilhado e surpreso, movido por 
um sentimento íntimo inexplicável, e quase contra a vontade, exclamou: 
“Foi preciso remover a imagem de Nossa Senhora, para que os índios cri-
minosos caíssem nas mãos da Justiça!”

Eis como tudo aconteceu. Um dos nossos serviçais, de nome 
Claro, com a ajuda de outros, estava na capela removendo a mencionada 
imagem. De repente, entra um dos caciques dos selvagens. O criado reco-
nhece imediatamente o índio Manuel Paiva. Imagine-se o estado em que 
ficou o pobre serviçal. Porque Paiva era um dos principais cúmplices do 
grande delito de Alto Alegre. Já se via a morte diante dos olhos. Mas não.  
Aquele coração estava tocado. Ele disse que, livre e espontaneamente, vi-
nha entregar-se às mãos da Polícia. O criado, quase inspirado, disse: 

– Se você diz a verdade, se verdadeiramente vem aqui com o 
único fim de se entregar à Polícia, você deve saber onde está sepultado o 
corpo de padre Vittore, que depois de tantas procuras ainda não encontra-
mos, e eu desejo levar as relíquias dele a Barra do Corda juntamente com 
a imagem de Nossa Senhora.  

Manuel Paiva indicou o lugar, dizendo: 
– Eu mesmo o arrastei para lá. 
O corpo de padre Vittore tinha a cabeça toda esmagada, quase 

aos pedaços!  Que morte penosa terá sofrido! Levado a Barra do Corda, o 
seu cadáver foi enterrado no mesmo túmulo dos outros mártires, no dia 
13 de março.

Em seguida a Manuel Paiva, também livre e espontaneamente 
entregou-se o famigerado João Caboré, que durante a carnificina gritava 
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“sangue, sangue, quero sangue”. Com ele, outros e depois outros. O nú-
mero deles superou a trinta. Outros caciques voltaram a suas aldeias, todos 
se dispersaram, o distrito de Alto Alegre livrou-se da sua presença. Era o 
dia 7 de agosto.

A notícia daquele fato encheu de júbilo a todos os habitantes da 
Barra do Corda. Quando o comandante policial chegou a Barra do Corda 
com os facínoras selvagens, o povo os recebeu com a maior indignação e 
horror.  Mas, ao mesmo tempo, tamanha foi a alegria de se verem livres en-
fim de qualquer perigo, que, em sinal de triunfo, fizeram voto de celebrar 
com a máxima pompa a próxima solenidade da Assunção da Beatíssima 
Virgem ao Céu.

A 15 de agosto, portanto, foi festejada com solene entusiasmo 
a Assunção de Maria Santíssima aos Céus. Foi um solene tributo de gra-
tidão e agradecimento à Celeste Rainha, que com seu patrocínio tinha 
bondosamente libertado Barra do Corda de todo temor dos selvagens. Foi 
um verdadeiro entusiasmo de júbilo e confiança em Maria. Tudo parecia 
renascido para uma nova vida. A música e os sagrados bronzes alegravam 
aquele dia solene. À noite, fogos de artifício.

Pensou-se em erigir uma capela sobre o túmulo dos mártires, e 
esta foi benzida no dia 25 de novembro de 1902, pelo m. reverendo padre 
Giampietro, com a devida autorização do bispo diocesano, D. Antônio 
Xisto Albano, e foi dedicada ao Santo Crucificado. Para lá foram traslada-
das as relíquias do terciário Paulo de Paulo, o crânio de dona Carlota, os 
restos mortais do padre Celso da Uboldo, antigo superior da Colônia de 
Alto Alegre, que se havia dedicado totalmente à salvação e à civilização dos 
selvagens, e que entregara a alma ao ósculo do Senhor, vítima da caridade, 
no dia 11 de novembro de 1899, e também os do padre Giuseppe da Loro, 
missionário capuchinho, que por tantos anos tinha sido diretor da Colônia 
Indígena dos Dois Riachos, no distrito de Barra do Corda, morto de morte 
natural em 1882, em Francalina. Os seus restos foram para lá trasladados 
pelo padre Roberto, no dia 26 de dezembro de 1903.

No dia 2 de abril, com a autorização do Exmo. bispo d. Antô-
nio Xisto Albano, foi aberta a tumba dos mártires, na presença de toda a 
família religiosa, para que fossem verificados os restos mortais dos quatro 
mártires capuchinhos, que foram colocados em caixas separadas.
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A capela erguida sobre a tumba é muito simples, tendo do lado 
de fora esta inscrição: 

INDORUM VICTIMAE PRO CRISTO. PRIMITIAE SAECULI XX.13

No interior da capela, uma lápide de mármore lembra os már-
tires com a seguinte:

JAZIGO
DOS MISSIONÁRIOS CAPUCHINHOS

QUE CONSUMARAM A VIDA
NO CAMPO EVANGÉLICO

E REPOUSAM O SONHO DOS JUSTOS
NA PAZ DO SENHOR.

LUX PERPETUA LUCEAT EIS.14

----------------

13 Tradução: “Vítimas dos índios, por Cristo.  Primícias do século XX.” (N. T.)

14 Tradução: “A Luz perpétua os ilumine.” Expressão da Missa dos Defuntos. (N. T.)

A tumba dos mártires
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SAGRADO DEPÓSITO
DAS RELÍQUIAS

DAS RELIGIOSAS E DAS IRMÃS
QUE

PELA RELIGIÃO DE CRISTO
FORAM VÍTIMAS

DA SELVAGEM CARNIFICINA
EM S. JOSÉ DA PROVIDÊNCIA

13 DE MARÇO 1901.

----------------
SALVETE FLORES MARTYRUM

FLORETE PRIMITIAE MARTYRUM
SAECULI XX

GAUDETE VOS IN COELO
NOBIS FAVETE IN PUGNA

UT BEATI SIMUS IN PATRIA15

------------------

Que foi feito dos selvagens presos?  Muitos deles morreram de 
febre na prisão.  Entre eles, João Caboré. O Senhor foi misericordioso 
para com eles. Os mártires rogavam por seus perseguidores, como Jesus 
Cristo orou pelos seus sobre a Cruz. Quase todos, na hora da morte, foram 
assistidos pelos padres capuchinhos, confrades das vítimas, e sobre eles o 
capuchinho pronunciou a palavra de perdão!

No registro mortuário leio: “Aos 14 de novembro 1901, morreu 
na prisão de Barra do Corda o famoso João Caboré, chefe das selvagens 
barbáries de 13 de março. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, não 
quis abandoná-lo, e por seu indigno ministro padre Roberto, capuchinho, 
dois dias antes de morrer ele recebeu a santa absolvição e os santos óleos.”

Um ano depois, na mesma data, 14 de novembro de 1902, morreu 
também na prisão Manuel Paiva, também ele assistido pelos capuchinhos.

É assim que se vinga a Religião de Cristo.

15 Tradução: “Salve, Flores dos Mártires!  Florescei, primícias dos mártires do século 
XX. Alegrai-vos no Céu, favorecei-nos na luta, para que sejamos bem-aventurados na 
Pátria [celestial]”. (N. T.)
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Mortos os caciques dos selvagens a 26 de julho de 1905, foi 
encerrado o processo, e os selvagens remanescentes foram declarados me-
nores diante da lei, não responsáveis por suas ações, e postos em liberdade, 
ao mesmo tempo em que se declaravam culpados de tudo quanto tinham 
sido denunciados.

Esta decisão foi dada por ordem do Governo. De tal ordem 
não se fez segredo algum. Todos os jurados que se negaram a ser escravos 
do Governo e a obedecer a ordens injustas, mas queriam seguir indepen-
dentemente os seus próprios juízos foram excluídos da votação. E os que 
votaram diziam: “Tanto faz votar contra ou a favor, o Governo os quer 
livres.” Assim decidiu a política, assim seja. O coronel Pinto estava tão 
ansioso de vê-los em liberdade, que, antes mesmo que os jurados dessem 
o voto e o juiz a sentença, ele avisou aos selvagens que preparassem suas 
coisas, porque seriam soltos naquela mesma noite. No entanto, por causa 
de determinadas formalidades legais, a sentença não se deu naquele dia 
e, sim, um dia depois.  A Barra do Corda, que os tinha recebido com 
grande indignação no dia 7 de agosto de 1901, celebrou com uma dança 
a sua libertação.  Assim caminha o mundo.  

A igreja de Alto Alegre, que estava interditada por causa da pro-
fanação dos selvagens, foi benzida pelo D. Antônio Xisto Albano em ou-
tubro de 1902, durante sua visita pastoral, assistido pelo padre Roberto.

Alto Alegre subsiste ainda. Um padre capuchinho visita aquele 
lugar duas ou três vezes ao ano. Mas Alto Alegre, humanamente falando, 
não será mais aquilo que foi um dia.

Antes de fechar este meu pequeno trabalho, dirijo um último 
olhar aos irmãos e irmãs mártires de Jesus Cristo.

Os seus rostos desfigurados não me fazem horror, as suas vesti-
mentas dilaceradas, aquelas pessoas sujas de sangue e de pólvora, aqueles 
ossos úmidos não me lembram senão a morte pelo martírio, e esta é sempre 
bela, majestosa, invejável.

Diante de seu túmulo, o luto se transmuda em alegria, a mor-
te em vida, e do coração naturalmente irrompe a seguinte exclamação: 
“Generosos!  Durmam em paz os vossos ossos, porque a vossa alma já 
despertou no seio de Deus, e está gozando da glória celeste.  Diante da 
Vossa tumba, eu não choro, mas rogo e vos suplico volvais um olhar 
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sobre mim mesquinho, que ainda estou no campo de batalha incerto 
da sorte que impende sobre mim.  A voz do vosso sangue suba ao trono 
de Deus, e, se estiver escrito que um dia eu deva misturar o meu com 
o vosso sangue, ele me inspire tanta força que eu possa repetir convos-
co: Eis-me aqui! – e entrar na eterna glória com a palma e a coroa do 
martírio.”
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Padre Rinaldo da Paullo

PAULLO, VILAREJO DO LODIGIANO, perto de Melegnano, com uma 
população de mais de duas mil almas, teve a honra de ser o berço natal 
de um mártir da fé, quero dizer, do padre Rinaldo, no século, Francesco 
Panigada.  

Nascido a 5 de dezembro de 1863, de pais abastados e muito pie-
dosos, acreditou na pureza de coração e no santo temor de Deus. Rapazola 
querido de todos, levava uma vida inocente, entremeada, de vez em quando, 
de fatos edificantes e piedosos. Caráter alegre, era sempre procurado e rece-
bido com grande alegria por seus colegas, que o sabiam orientado à árdua 
virtude, ao temor de Deus, a uma vida angelical. Sentindo-se chamado ao 
estado eclesiástico, entrou no Instituto Villoresi, em Monza, junto com o 
irmão, Aristide, hoje religioso barnabita.  O Instituto Villoresi era um jardim 
privilegiado de Deus, um horto fechado, onde a Igreja viu nascer plantas 
amenas, ricas de flores e frutos, com os quais hoje Ela se embeleza e enrique-
ce, porque daí saíram homens, incorporados ao clero regular ou secular, que 
foram luminares e guardiães da própria Santa Igreja.  Daí partiram apóstolos 
que continuaram a obra dos eleitos de Jesus Cristo, e foram propagar o Santo 
Evangelho em todos os quadrantes do mundo.  

Foi naquele lugar de paz e estudo que o jovem Francesco Pani-
gada concebeu o pensamento e cultivou o desejo da vida dos filhos de São 
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Francisco, para depois seguir-lhes o exemplo, fazendo-se um dia missioná-
rio de Cristo. 

Achando-se o capuchinho padre Isaja em Lavagna, para a pre-
gação, Francesco Panigada se apresentou a ele, pedindo para ser recebido 
na Ordem. Mas ao seu desejo obstava uma coisa: o alistamento militar. 
Restava-lhe a certeza moral de que o seu noviciado teria que ser inter-
rompido: o jovem do Instituto Villoresi decidiu esperar e entrou para a 
caserna. E como era de segunda categoria, o seu serviço foi breve. Na-
quele tempo, ele mandava as suas impressões ao padre Isaja, e este lhe 
respondia que o tempo do seu apostolado já havia chegado, pois ele o 
inaugurava na própria caserna em meio aos camaradas. De fato, sem ser 
um peso para ninguém, ele difundia ao seu redor um espírito que lhe va-
leu a estima e a veneração de todos, tendo sido muito o mal que impediu 
e o bem que operou.  

De volta aos seus, Francesco manifestou-lhes a resolução to-
mada: de uma milícia, desejava passar para outra, ou seja, para a milícia 
seráfica, escolhendo ingressar na Ordem dos capuchinhos. Grandes, in-
sistentes, foram as oposições que encontrou, mas ele soube superar tudo 
com firmeza e, no dia 13 de maio de 1887, alistou-se entre os noviços 
capuchinhos, vestindo o hábito clerical com as lãs de São Francisco, e 
recebendo o nome de Frei Rinaldo.  Com tanta diligência e fervor trans-
correu o ano de seu noviciado, que, no dia 14 de maio de 1888, foi ad-
mitido por unanimidade de votos à profissão simples, fazendo depois a 
solene, no dia 21 de maio de 1891.  Assim renunciando inteiramente ao 
mundo, dedicou-se todo a cultivar-se no plano espiritual e nas ciências, 
com o propósito de se tornar um digno ministro do Senhor. Homem 
de grande perspicácia, prudência e zelo, visava sempre à prática: ainda 
estudante, ensaiava sua futura homilia, no refeitório, diante da família 
religiosa, e mostrava sempre grande ardor no falar e grande facilidade em 
descer à prática, provando ter entendido bem o espírito de São Francisco, 
que exorta os pregadores a falar dos vícios e das virtudes, da pena e da 
glória, e também o espírito de São Paulo, que pregava a Jesus Crucifica-
do, fazendo perceber, com isso, que um dia seria um grande apóstolo e 
pregoeiro do Evangelho. 
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Partindo para o Brasil em novembro de 1894, muito logo se 
tornou a alma da Missão. O seu zelo apostólico parecia multiplicá-lo: ele 
estava presente a tudo, e nada deixava de fazer que fosse bom para a Missão 
e para as almas. Foi este zelo que lhe mereceu ser elevado a superior regular 
da Missão, logo depois do padre Carlo.

Durante o período de seu superiorado, buscando dar maior in-
cremento à Missão, veio à Itália. Advogando as necessidades da Missão, 
conseguiu que as terciárias capuchinhas fossem enviadas a Alto Alegre. Dos 
seus irmãos, respeitabilíssimos arrendatários e homens muito amantes do 
verdadeiro progresso, recebeu sábias sugestões sobre o beneficiamento da 
terra, e eles lhe forneceram quase todas as novas máquinas agrícolas.  Foi 
assim que Alto Alegre pôde alcançar aquele desenvolvimento que suscitava 
a admiração de todos.  

Quando, em 1898, as tropas italianas decidiram bombardear 
o convento do Sagrado Coração dos capuchinhos, em Viale Monforte, 
Milão, faltou pouco para que o padre Rinaldo caísse prisioneiro, junto 
com os demais religiosos. Ele tinha partido à noite anterior para Brescia.  
Porém, os mantimentos que tinha angariado para a Missão foram todos 
remexidos.

Retornando à Missão e terminado o seu tempo de superiora-
do, sucedeu ao padre Celso na direção da colônia de Alto Alegre, e foi 
um verdadeiro apóstolo. Certa vez, voltando de uma longa viagem, sen-
tiu necessidade de algum repouso, e apeou da mula em que montava. A 
mula soltou-se e fugiu. O missionário viu-se sozinho na mata, perdido, 
sem orientação, sem guia. Esperava-o a sorte de quem deve morrer de 
fome e servir de pasto às feras. Padre Rinaldo, que tinha grande fé em 
Santo Antônio de Pádua, fez voto ao taumaturgo e, quase de repente, um 
vulto, encourado ao modo dos vaqueiros daqueles lugares, apareceu à sua 
frente, tomou-lhe a mão, colocou-o no caminho certo, e desapareceu. O 
Céu protegia o padre Rinaldo para recebê-lo com a coroa do martírio. 
Para ele estava reservado um lugar, um trono, mas Deus quis que, antes 
de entrar na posse daquele trono, ele se fizesse conforme à imagem de seu 
Filho. Deus Pai, que nem a seu Filho poupou, mas o entregou à morte 
pela salvação de todos nós, também não poupou os seus servos, e isto 
pela salvação das almas.
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Já vimos como o padre Rinaldo morreu mártir do Senhor e da 
fé, e entrou no Céu a receber seu trono e sua coroa.  Ele caiu vítima dos 
selvagens, que, cheios de ódio e rancor, o agrediram com fuzis, punhais, 
facões e varapaus, e depois o jogaram numa cisterna, com os outros com-
panheiros.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Padre Zaccaria da Malegno

É DIFÍCIL DESCREVER, numa biografia mais que sumária, a exí-
mia piedade e o ardente zelo do padre Zaccaria da Malegno, no século 
Battista Cesari. Ainda hoje, em todo o alto sertão maranhense, ele não 
é conhecido senão sob o nome de Padre Santo. Essa é a lembrança que 
deixou da sua extraordinária bondade.  Não há aldeia, choupana, casebre 
ou grotão esquecido, que ele não tenha visitado, levando por todo canto o 
consolo, a paz, o conforto, o perdão de Jesus Cristo.

Nascido de pais piedosos, no dia 12 de outubro de 1861, em 
Malegno, vestiu o hábito religioso no dia 21 de junho de 1883. Não foram 
necessários estímulos ou exortações para aquecer o ânimo do novo atleta a 
que avançasse na via da perfeição religiosa. Foi preciso, ao invés, um freio 
para deter um tanto os santos impulsos que o transportavam a austeridades 
incomuns. Tendo-se unido ao Senhor pelos votos simples no dia 7 de julho 
de 1884, não há como dizer com que amor amou a profissão religiosa. Ele 
amava a pobreza, a penitência, a negação da própria vontade, e era muito 
exato no cumprimento de seus deveres. O canto dos salmos, a oração men-
tal, a leitura espiritual formavam o seu alimento mais delicioso, e ele era 
sempre cuidadoso, mesmo em deveres manuais de menor significado. Em 
7 de julho de 1887, professou os votos solenes, e, em 21 de dezembro de 
1889, ofereceu pela primeira vez o santo sacrifício da missa.
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Ardente de zelo pela dilatação do nome de Jesus Cristo e pela 
salvação das almas que jaziam na sombra da morte, ele fez, sem nenhuma 
hesitação, pedido para ser enviado às missões.  Os superiores, admirando a 
sua coragem e louvando o seu zelo, concederam-lhe a necessária obediên-
cia, e, em novembro de 1894, ele partiu para o Brasil em companhia do 
padre Rinaldo e outros missionários. 

Chegando às missões, padre Zaccaria foi mandado a Barra do 
Corda. Lá, com grande paciência, abnegação e santa habilidade, aprendeu 
a língua, e, com caridade e doçura, começou a instruir os ignorantes na lei 
evangélica. Seu grande desejo era sacrificar a vida pelos bárbaros selvagens, 
mas os superiores dispuseram dele diversamente, confiando-lhe um traba-
lho talvez mais árduo e difícil: as desobrigas.  

Para melhor entender isso, é preciso saber que, no norte do Bra-
sil, excetuada a costa marítima e as margens dos rios, o interior propria-
mente dito é quase despovoado. Naquelas imensas regiões que se estendem 
por milhares de léguas, é difícil encontrarem-se vilas e povoados propria-
mente ditos. Somente se acham pequenos ajuntamentos de casebres, ou 
cabanas e palhoças afastadas umas das outras dias inteiros de viagem a 
cavalo. Devido às enormes distâncias, aquela população esparsa não pode 
ir até o padre, é necessário que o padre vá até onde ela está.  

Esse foi o imenso trabalho do missionário, o trabalho do padre 
Zaccaria. Ele saía a cavalo de casebre em casebre, parava, pregava, instruía, 
confessava, administrava sacramentos, unia em matrimônio, dava conse-
lhos, reconciliava desavenças, fazia voltar a paz. As suas viagens, em geral, 
se davam por dentro das matas, expostas a todos os perigos, e algumas 
vezes, ele tinha que passar dias e dias sustentando-se unicamente com um 
pouco de farinha de mandioca e bebendo água suja, quando sucedia de 
encontrá-la. No início da sua missão, algumas vezes não o recebiam, e ou-
tras tantas vezes tinha que passar a noite ao relento ou sob as árvores, sem 
comida, sem sustento. Ele era mais favorecido que a sua montaria, pois 
esta, uma vez solta, sempre achava o pasto...

Apesar disso tudo, o zelo do padre Zaccaria levava-o a querer 
viajar ainda mais, e ele dizia: “Já que não me é dado converter selvagens, 
seja-me pelo menos permitido guardar a fé dessa gente abandonada, cha-
má-la à pureza dos costumes, e reconduzi-la à observação prática das leis 
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de Deus e da Igreja.” É impossível descrever o bem que padre Zaccaria fez 
naquelas incursões, as almas que arrancou à perdição, os laços diabólicos 
que desfez. Oh, quantas almas estão agora na glória, pelo ministério exer-
cido pelo padre Zaccaria!  Ele era o apóstolo dos abandonados.  Logo a sua 
abnegação foi reconhecida, à indiferença sucedeu a admiração, à admira-
ção a acolhida, e as pessoas o proclamavam o Padre Santo, enquanto ele se 
considerava um pobre pecador, um servo inútil.

Alma tão bela, ornada de tantas sublimes virtudes, que com tan-
ta abnegação zelava pela glória do Senhor e pela salvação das almas, não 
devia ficar sem a recompensa ardentemente desejada. Ele anelava o martí-
rio, e foi mártir, e mereceu morrer aos pés de Jesus.  

Tendo chegado a Barra do Corda depois de uma das suas apostóli-
cas viagens, visto que aos outros dons ele somava o de mecânico, foi enviado 
a Alto Alegre para lá colocar um sino e permanecer por uns dias.  Obtida a 
licença do superior local, no dia 12 de março, antes do nascer do sol e após 
celebrar a santa missa, se pôs em viagem para Alto Alegre, onde chegou a 
noite avançada. No dia seguinte, às cinco da manhã, padre Zaccaria está no 
altar, é atingido por uma bala de fuzil e cai com o rosto no chão. 

O seu sacrifício estava consumado, e os anjos, com palmas e 
coroas, acompanharam sua alma ao Paraíso.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Padre Vittore da Bergamo

PADRE VITTORE, no século Camilo Baizini, nasceu em Lurano (Ber-
gamo) no dia 13 de junho de 1872, de pais abastados. Fez os primeiros 
estudos no colégio episcopal de Celana, em Bergamo, continuando-os, por 
quatro anos, no seminário diocesano, onde se distinguiu pela perspicácia 
do talento e pelo amor aos livros, mas sobretudo por sua singular bondade 
de vida. De índole aberta, vivaz e amavelmente jovial, exercitava o espíri-
to reflexivo a uma precoce maturidade de juízo. Dotado de incomparável 
energia e férrea força de vontade, conhecer o bem, para ele, era o mesmo 
que querer o bem, contra qualquer dificuldade, à custa de qualquer sacri-
fício. Nas práticas de piedade cristã, empenhava todo o fogo de sua alma 
generosa, e às vezes todo o seu afeto interior extravasava e lhe inflamava o 
rosto num ardor de serafim. Esse fervor foi crescendo cada vez mais, quan-
do ele começou a sentir no coração, mais insistente, a voz de Deus que o 
chamava à religião. Então, ele passou a ser visto mais recolhido, mais con-
centrado, esquivando conversas inúteis e passatempos, e, em todas as cir-
cunstâncias, ainda as que mais distraíssem, cultivando o espírito de oração 
e união com Deus. Quantas vezes, saindo de casa sob pretexto de ir caçar, 
foi surpreendido numa gruta vizinha, de joelhos, imerso em profunda ora-
ção!  Era edificante ouvi-lo falar de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, do 
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Paraíso, de seus ideais de apóstolo e de mártir.  Animado nos gestos, olhos 
cintilantes, rosto aceso, tudo nele transpirava o hálito vivificador da graça 
e o amor daquele Deus que se alimenta entre os lírios.

Aos quinze anos, já acariciava a ideia de consagrar-se a Deus na 
Ordem dos capuchinhos. Os pais, os parentes, os amigos fizeram de tudo 
para dissuadi-lo de tal plano, mas ele já tinha feito a sua escolha, e superou 
todos os obstáculos. Com a idade de dezesseis anos, entrou para o Novicia-
do de Lovere. Recebeu o hábito capuchinho no dia 20 de maio de 1889, 
tomando o nome de frei Vittore.  

Qual tenha sido o seu fervor, qual foi a sua vida, é fácil concluir-
-se do quanto já foi dito a seu respeito. Aqui é suficiente dizer que o m. 
reverendo padre Giuseppe da Rovetta, homem de rara virtude e que bem 
sabia conhecer os espíritos de seus noviços, muito apreciava contar entre 
eles frei Vittore, apontado como modelo a ser imitado por todos, e sobre 
cujo rosto brilhava ainda o raio da inocência batismal. Terminado o ano de 
noviciado, foi admitido, por unanimidade de votos, à santa profissão, no 
dia 22 de maio de 1890. Retomando os estudos, destacou-se sempre entre 
os condiscípulos pela perspicácia na investigação da ciência, pela veia fe-
cunda das concepções literárias e poéticas, mas sobretudo por sua virtude.  
A 21 de novembro de 1893, fez a profissão solene, e, no dia 9 de março de 
1895, celebrou a primeira missa.  

Sacerdote e religioso, ele foi sempre modelo para todos, tanto 
pela observância regular, pela caridade, pela obediência, como pelo amor 
ao sofrimento, virtudes que todas floresceram em sua bela alma. 

Padre Vittore devia se tornar também apóstolo e mártir. Desde 
quase a sua primeira infância, ele se sentia chamado ao suor, ao desconfor-
to, às privações, ao sacrifício, à morte dos apóstolos de Jesus Cristo. Ainda 
jovem de quinze anos, assim se expressava aos colegas: “Não é belo e glorio-
so propagar o conhecimento de Jesus Cristo, padecer por Ele, derramar o 
próprio sangue por Ele? Eu serei missionário e morrerei mártir!”  Estas suas 
aspirações não foram sonhos de juventude, nem consequências de fáceis 
entusiasmos, não foram chamas de um fogo passageiro, mas, com o passar 
dos anos, foram cada vez mais se delineando com clareza e avivando-se.

Na vida religiosa, bem cedo manifestou aos superiores o seu ar-
dente desejo, os quais conhecendo-lhe o espírito, acolheram-no com ardor, 
e padre Vittore foi mandado à Missão do Maranhão.
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Era o dia 3 de novembro de 1896. Um grupo de cinco missio-
nários capuchinhos estava para partir para a América: ajoelhados diante do 
altar, receberam o mandado do superior, que, em nome de Jesus Cristo, 
repetia: “Ide a todo mundo e pregai o Evangelho”, e lhes dava o crucifixo, 
que daí em diante haveria de ser a sua única insígnia, o seu conforto, a sua 
defesa. O padre Vittore, em nome dos companheiros, respondeu ao supe-
rior, deixando transbordar a plenitude de seus sentimentos interiores, e, 
com palavras transbordantes de fé e entusiasmo, transfundiu nelas o ardor 
de sua alma em fogo. O povo comoveu-se, e ele, com voz firme e resoluta, 
o rosto radiante, ofereceu a Jesus Cristo a sua vida e a de seus companhei-
ros, e jurou que ela seria toda consagrada, sem reserva alguma, a promover 
a fé e o amor de Deus entre aqueles desventurados que não o conheciam.

Chegando à Missão, foi destinado a Alto Alegre, ou Colônia de 
São José da Providência, e dividiu o suor, as privações, as penas e a morte 
com os outros missionários.   

A 13 de março de 1901, quando o Caboré, furibundo e já man-
chado com o sangue de tantas vítimas, invadiu a casa da Missão, padre 
Vittore se colocou diante daqueles selvagens endemoniados e lhes disse: 
“Que quereis?  Eu sei que não vos fiz nenhum mal, que sempre vos amei.  
Dos meus, ninguém mais está aqui. Quereis matar também este pobre fra-
de?  Eu estou pronto!  Não façais mais vítimas.” Mal tinha terminado estas 
palavras, foi crivado de balas e caiu no chão. Sua alma voou para o Céu, a 
receber a coroa do martírio.16

16 Esta breve biografia foi deduzida do elogio fúnebre lido no dia 22 de agosto de 1901, 
pelo professor D. Andrea Angelini, na igreja dos capuchinhos de Bergamo.  Devo 
observar que o egrégio professor diz que o padre Vittore morreu aos pés do altar, 
logo após celebrar a santa missa: é um erro em que muitos incorreram.  A vítima que 
caiu aos pés do altar foi o padre Zaccaria da Malegno, conforme está dito antes. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Frei Salvatore d’Albino

DE FREI SALVATORE, no secular Fortunato Fassi, escreveu-se que 
foi um anjo de costumes, um cordeiro de mansidão, um leão pela força 
no trabalho e pela coragem nos perigos. Quanto fosse amado e estimado 
por seus superiores, basta lembrar o ato heroico de padre Celso, o qual, 
considerando que, para a Missão, a vida de frei Salvatore seria mais útil 
que a sua, sacrificou a própria vida diante Jesus Sacramentado para salvar 
a do irmão.

Nascido em Albino, a 28 de junho de 1872, de pais devotos, 
ele gostava, ainda garoto, de entrar no convento, e foi visto muitas vezes, 
parado diante daqueles pórticos, absorto por muito tempo em contemplar 
as gravuras que representavam os santos, os veneráveis e os homens da Or-
dem dos capuchinhos mais insignes pela santidade ou pela ciência.  Mas os 
quadros que mais atraíam os olhares de Salvatore eram aqueles que repre-
sentavam religiosos capuchinhos carregando palmas e coroas e, quais ou-
tros Estêvãos, olhavam para o céu, vendo a glória de Deus, e Jesus à direita 
do Pai, convidando-os à glória!  Daí, para ele, morrer por Cristo, morrer 
pela santa Religião, tornou-se o pensamento dominante de sua vida. Ele 
tinha um comportamento sempre modesto, sempre respeitoso, obediente, 
devoto, de hábitos sempre angelicais e puros. Ao mesmo tempo, era alegre 
e jovial.  Tão belas disposições e virtudes o tornavam querido de todos.  
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Comove, de fato, lembrar a grande ansiedade que o levava ao convento 
para exercer o angélico ministério de assistir e ajudar às santas missas. Di-
versas vezes aconteceu que, acordando durante a noite e pensando que já 
era manhã, corria à igreja somente para ouvir o toque de despertar que 
chamava os religiosos para, em coro, recitarem as matinas. É que ele já 
invejava a sorte de quem tinha o privilégio de passar horas em companhia 
de Jesus, a recitar os seus louvores. Desejoso de participar de privilégio tão 
especial, não voltava mais para casa, mas passava horas à porta da igreja, 
esperando a manhã, a fim de entrar no templo do Senhor e unir a sua voz 
à dos religiosos em oração.

Com a idade de 14 anos, recolheu-se, qual flor receosa da tem-
pestade, no Colégio Seráfico de Sovere, para depois passar para o noviciado 
dos capuchinhos, como clérigo.17  Mas o Senhor não o queria sacerdote e, 
sim, irmão leigo.  Um vasto campo já estava preparado para os seus suores, 
onde depois ele alcançaria o seu ideal: à morte pelo martírio.   Por mais 
que se esforçasse, ele não conseguia aplicar-se aos estudos.  Prejudicava-se 
na saúde, enquanto as obras manuais lhe davam força e robustez.  Não 
podendo continuar estudando, não quis deixar o convento, mas ficou em 
Sovere, esperando o alistamento militar, para depois entrar no noviciado, 
na qualidade de leigo, tendo vestido o hábito no dia 25 de abril de 1892. 
Durante o noviciado, foi exemplo de toda bela virtude, da exata observân-
cia da disciplina regular, e das pequenas práticas externas que ajudam a 
conservar o espírito santamente recolhido. No dia 11 de maio de 1893, fez 
a primeira profissão simples.

Os superiores não esperaram que fizesse a profissão solene para 
secundarem os seus mais ardentes desejos. Eles já conheciam sua virtude 
e o sabiam maduro para, em companhia de outros irmãos, poder partir 
para a Missão, o que fez em novembro de 1894. Os votos solenes ele os 
professou no campo de seus suores, no Maranhão, a 27 de julho de 1896.  
Mandado pelo Padre Carlo a fundar a Colônia de São José da Providência, 
em Alto Alegre, com os padres Celso, Rinaldo e Vittore, logo se percebeu 

17 Na Itália, são chamados clérigos não aqueles que receberam todas as ordens sacras, mas 
os membros de ordens ou congregações religiosas que, após o noviciado, prosseguem 
na carreira para se tornarem sacerdotes, diferentemente dos irmãos leigos, cuja forma-
ção termina com a profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência.  (N. T.).
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quais foram os desígnios da Providência em tê-lo feito irmão leigo.  Livre 
dos deveres exigidos de um sacerdote, ele pôde ocupar-se inteiramente do 
bem-estar da colônia, velando por ela e dirigindo-a nos pormenores de 
seus progressos, misturando-se mais livremente com os selvagens.  Quantos 
suores derramou, quantas privações sofreu, quantos sofrimentos superou, 
quantos perigos enfrentou, só Deus sabe. Como um valoroso soldado de 
Cristo, atirava-se ao campo, de braços abertos, e o seu peito era como um 
rochedo de bronze. Muitas vezes foi visto derrubando árvores na mata e 
encoivarando-as ele mesmo, preparando terrenos, semeando-os, cultivan-
do-os e colhendo os frutos, que eram depois distribuídos em abundância 
aos próprios selvagens, impressionados e admirados de sua grande ativida-
de. Com as próprias mãos, fabricava tijolos para construir casas sólidas e 
grandes, capazes de abrigar famílias inteiras. E aquelas fadigas, oh, quanto 
lhe eram doces, porque ele sabia que, por aquele meio, abriria o caminho 
de chegada até às almas dos selvagens, para iluminá-los e salvá-los. Os be-
nefícios materiais que ele levava aos selvagens eram um meio para depois 
chamá-los a receber a graça de Deus e observar a sua santa lei.  A sua vida, 
seu exemplo, suas palavras calorosas, sua presença de espírito, seu desprezo 
pelos perigos da vida, tantas vezes exposta a insídias, fez que por alguns 
ele fosse temido, por outros respeitado, por muitos amado, e grande era 
a sua influência, tanto na Colônia como entre a vizinhança.  Com tudo 
isso, porém, ele jamais esqueceu que era religioso: a sua vida foi sempre a 
vida do noviciado, e ele foi sempre exemplar na observância de seus votos, 
na frequência à oração, na observância das regras mesmo as mais insignifi-
cantes, e assim ele se conservou até o momento final, quando Jesus o quis 
consigo no Paraíso como mártir da fé.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Eleonora di Sant’Antonio

NASCEU EM PEVERAGNO, no dia 4 de maio de 1874, filha de 
Domenico Tassone e Maddalena Negrina.  Recebeu o nome de Catarina, 
mudado depois para irmã Eleonora no dia de sua profissão, a 12 de janeiro 
de 1895.

Muitos de sua cidadezinha natal lembram-se ainda daquela doce 
menina, pelas virtudes que tão bem floresceram e brilharam nela.  Na me-
ninice, ela desprezou toda frivolidade, toda vã amizade, entretida tão so-
mente em se fazer boa, amando a Deus no cumprimento até mesmo do 
menor dever.

Aos 23 anos, entrou para o Instituto das Terciárias Capuchi-
nhas, de Gênova. Poucos meses depois, acolheu com alegria o mandado de 
obediência que a destinava às missões da América. Fez a profissão religiosa 
em Montevidéu, a 19 de janeiro de 1899. Para quem lhe perguntava se não 
tinha medo dos perigos que ia encontrar, respondia toda sorridente que “a 
sua felicidade seria mesmo se tivesse a sorte de morrer mártir por Jesus”.

Empreendedora, laboriosa, santamente audaz, tenaz em qual-
quer trabalho que lhe fosse pedido ou confiado, conseguia resolver tudo e 
à satisfação de cada um. Seu caráter jovial, doce, faziam-na muito querida 
das coirmãs. Na assistência aos enfermos, assinalava-se por uma nota toda 
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pessoal, com que conseguiu fazer um grande bem. Esses dons ganharam 
brilho ainda maior quando foi destinada para as missões do Maranhão.  
Nada temendo dos perigos aos quais se expunha, deixou Montevidéu e, 
com fé em Deus, iniciou a grande viagem.

Em Alto Alegre, como em qualquer outro lugar, quis ser, e de 
fato foi, de grande ajuda na missão trabalhosa e muito difícil.  Foi-lhe con-
fiada a tarefa de preparar e cozinhar o pão, e ela a desempenhou por pou-
cos meses, até ser escolhida superiora da casa. Dela existem várias cartas 
enviadas à madre-geral, as quais relatam os seus gentis sentimentos.  Numa 
delas, datada de 30 de setembro de 1900, descreve à superiora o grande 
luto que atingiu o educandário das meninas a quem instruíam, tornando-
-as cristãs e civilizadas, e fechou a carta deste modo: “Madre, se a Senhora 
visse!  Aquele cemitério já está cheio de túmulos. Outro dia, eu as contei e 
são umas cinquenta.  Tiveram inclusive de aumentá-lo. No meio, colocaram 
aquela cruz que estava na frente à igreja. De vez em quando eu vou beijá-la e, 
algumas vezes, faço-o também pela Senhora, cara Madre.”

Noutra carta, de 10 de janeiro de 1901, manda melhores notí-
cias da Missão, que está prosperando: fala do bem que o bom padre Ri-
naldo faz às freiras, com a ajuda material e com os conselhos, que, para 
ela, jovem de pouca experiência, tornava menos pesada a tarefa que lhe foi 
imposta, de superiora da casa, e descreve a bonita festa da missa cantada na 
Noite de Natal e na chegada do novo século.

Quanta alegria, quanta esperança ressaltam das cartas da cara 
irmã  Eleonora!  Parece a saudação jubilosa para o 13 de março...

Enquanto ela, doce e bondosa, contemplava o alvorecer do sé-
culo XX, sonhando maiores louros para si e para a missão que lhe foi dada 
a governar por poucos meses, outros, de olhar feroz e sinistro, preparavam-
-lhe o melhor dos triunfos: o martírio...



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Maria Natalina

NASCEU EM VOLTRI a 2 de fevereiro, filha de Giuseppe Parodi 
e Teresa Fernando. Menina piíssima, toda dedicada às obras de piedade, 
como confirmam muitos que a conheceram, sentiu a vocação para o estado 
religioso, e cedo quis segui-la. Apresentou-se ao Instituto das Terciárias Ca-
puchinhas de Gênova. À superiora que opunha algumas dificuldades para 
atendê-la, respondeu com toda sinceridade: “Receba-me, e não terá de que 
se arrepender.” E, na verdade, foi uma ótima e exemplaríssima irmã. Seus 
dois dons característicos eram o modo tratar com afabilidade, franqueza 
e humildade, e a presteza em fazer-se útil a todos e por tudo. À oração se 
entregava com verdadeiro ardor.  Nenhuma palavra a ofendia jamais. Era 
dócil a todos os conselhos, que sempre acolhia com gratidão. Recebeu o 
hábito em Gênova, no dia 18 de setembro de 1898. Logo em seguida par-
tiu para a América. De Montevidéu, foi mandada ao Maranhão, para seu 
grande contentamento.

Ainda menina, ficou órfã dos pais, e recebeu a hospitalidade de 
uma irmã e de uma tia. Na obediência a ambas, Jerônima – este era o seu 
nome de batismo – viveu até os vinte anos, trabalhando e orando.

Uma jovem tão boa, tão piedosa, era bem merecedora de colher 
a palma do martírio, aos 23 anos...



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Eufemia di San Giovanni Battista

NASCEU EM DAGLIO, província de Alessandria, a 7 de novembro 
de 1875.  Seus pais, Giovanni Machello e Luigia Borghetto, lhe deram o 
nome de Clotilde. No mundo, foi um verdadeiro anjo de rara modéstia.

A 18 de setembro de 1898, recebeu o hábito das Terciárias Ca-
puchinhas em Gênova, e professou em Alto Alegre em 1900, onde depois 
de um ano tombaria mártir.  Tomada de pouca estima por si própria, era 
toda humilde e plenamente submissa às coirmãs e à superiora.

No estado religioso, Irmã Eufemia encontrou tamanha satisfa-
ção, que a externava em cada palavra, em cada gesto. Sondada sobre a casa 
de sua preferência, respondia sempre: “Desde que me torne santa, qual-
quer lugar será bom.” Continuamente atacada por forte dor de cabeça, 
costumava dizer às coirmãs que Deus, com tal cruz, tornava amargo para 
ela o paraíso achado no mosteiro.

Em Alto Alegre, era designada à assistência das meninas na re-
creação, no refeitório e na capela, tarefa que ela desempenhou com a má-
xima pontualidade, cativando o afeto das pobres pequenas.

No dia 13 de março, quando a casa foi invadida pelos caboclos, 
achava-se justamente entre as meninas, que conduzia da casa das irmãs 
para a igreja. Caiu trucidada enquanto descia a escada que leva ao coro...



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Benedetta di San Luigi

NASCEU EM ARENZANO, em dezembro de 1878, filha de Gia-
como Isetta e Angela Consavella: recebeu o nome de Angelina. E foi ver-
dadeiramente um anjinho de nome e de fato. À piedade dos pais, deveu a 
educação cristã.  Muitos que a conheceram ainda menina falam dela com 
verdadeira devoção.  Aos 19 anos, obtido o consentimento da família, quis 
retirar-se do mundo para dedicar-se exclusivamente a Deus. Com entusias-
mo, recebeu o humilde hábito das Terciárias Capuchinhas, em Gênova, no 
dia 7 de janeiro de 1897. Fervorosa, observante, até o escrúpulo, dos deve-
res mais ínfimos, a superiora acreditou vivificar-se nela uma ótima missio-
nária: após alguns meses de recebido o hábito, partiu com outras coirmãs 
para a América e, em Montevidéu, fez os votos, no dia 19 de janeiro de 
1899. De lá foi transferida para o Maranhão. Em Alto Alegre, teve a tarefa 
de cozinheira, que desempenhou com altíssima caridade, dom que mais se 
destacava nela. Em sua tarefa aparentemente humilde, muito contribuiu 
para a prosperidade da Missão. Amada por todos, tinha para com todos 
uma boa palavra. E as meninas muito a consideravam.

Melhor prêmio não podia ter o sacrifício da sua vida que o 
martírio. Após quase dois anos de humilde, porém frutífera atividade na 
Missão, perdida no interior do Brasil, o vil sicário a apagava aos 23 anos, 
barbaramente... 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Ana Maria

NASCEU EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO.  Recebeu a primeira edu-
cação com as irmãs doroteias daquela cidade.  Passando por lá o pugilo das 
Irmãs Terciárias em viagem para Alto Alegre, sentiu-se chamada a segui-las 
e condividir com elas as dificuldades da Missão.  Fez o pedido à superiora e 
foi bem acolhida.  Tomou o hábito e professou em Alto Alegre, recebendo 
o nome de Irmã Ana Maria.  Numa carta de 24 de novembro de 1900, 
escreve à superiora-geral externando-lhe todo o reconhecimento por tê-la 
acolhido entre suas filhas: fala-lhe da satisfação que experimenta no novi-
ciado, mesmo porque encontra verdadeiro amor materno por parte da su-
periora, a qual “deseja todo o nosso bem espiritual e corporal, procura que 
todos os nossos atos sejam feitos por Jesus, anima-nos muito a fazermos 
um santo noviciado”.  Na carta, percebe-se o belo espírito que a animava 
para o bem, e o ardor que a movia ao cumprimento do dever.

Também ela compartilhou a glória do martírio com as novas 
coirmãs.  Ferida de morte e jogada na cisterna com as demais irmãs, com 
um fio de voz encorajava as meninas feridas que jaziam ao seu lado, ani-
mando-as a que sofressem por Deus. 



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Maria di San Lorenzo

NASCEU EM VOLTRI, a 8 de setembro de 1874.  Foram seus pais 
Lorenzo Dagnino e Catarina Parodi. Ainda pequena, perdeu o pai. A po-
bre viúva conseguiu abrigá-la no Orfanato de Santo Antônio de Voltri, 
onde ela recebeu excelente educação e uma cultura mediana das ótimas 
irmãs de São Vicente.

Sentiu o chamado para tornar-se religiosa e seguiu a voz divina, 
entrando nas Terciárias Capuchinhas, das quais vestiu o hábito em Gêno-
va, a 7 de maio de 1897.

Logo partiu para as Missões de Montevidéu, e naquela cidade 
fez a sua profissão, no dia 19 de janeiro de 1899.

Às diversas tarefas a que designada, entregou-se sempre com gran-
de e bom valor, mesmo quando para algumas não se sentia à altura.  Por 
comprovada bondade, foi escolhida para a Missão do Maranhão.  Numa 
carta de 15 de outubro, escrevia à superiora-geral, dando-lhe consoladoras 
notícias de si, das irmãs, da Missão, que ia bem: descreve a festa de São Fran-
cisco, celebrada com inefável alegria, naquela terra longínqua e selvagem. 
Falando de si mesma, diz ter sido chamada a ensinar “trabalho” às meninas, 
e continua: “Estou mais do que convencida que cometeu um erro quem me 
colocou em meio às meninas.  Mas agora estou aqui, ainda que incapaz, e, 
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com a ajuda de Deus, quero fazer o possível para cumprir o dever que me 
foi designado.  As cristãs são quatro: dou aulas a elas, e elas estudam com 
muito gosto. De saúde, não vou lhe dizer quanto estou bem.  Basta saber que 
estou contente, eis a causa. A minha única aflição é a de ser incapaz e pouco 
bondosa.  Mas devo desanimar?  Não, não, Madre. Eu direi como Santo 
Agostinho: ‘Hoje começo’, e, se cair de novo, direi, como tantas outras vezes: 
hoje começo mais uma vez, confiante na bondade de Deus.”

A carta manifesta o quanto foi humilde e como se sentia pobre, 
mesmo sendo ótima bordadeira, e mesmo sendo amada pelas coirmãs e 
pelas meninas, pela suavidade de seu caráter e pela delicadeza de seus sen-
timentos.  Também ela, cheia de bondade, tombou aos 27 anos, trucidada 
pelo ferro selvagem, na pequena capela, ao lado das pequenas mártires, a 
quem havia ensinado a olhar para o céu.



.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Irmã Agnese di San Carlo

NASCEU EM ROVAGNATE, no dia 12 de fevereiro de 1875, filha 
de Giacomo Colombo e Giuseppina Zerbi. No batismo, recebeu o nome 
de Colombina.  Na cidadezinha onde nasceu, foi sempre exemplo de vir-
tude para todos, tanto que o pároco, no momento de confiá-la às Irmãs 
Terciárias Capuchinhas, entre as quais tinha pedido para ser recebida, disse 
à superiora: “Dou-lhe o melhor modelo entre as jovens virtuosas da cida-
de.”  Vestiu o hábito das Terciárias em Gênova, no dia 9 de julho de 1896.

Enviada para as missões da América, distinguiu-se entre todas 
pelo zelo de sua atividade. Por estes seus dons, a madre-geral a quis superiora 
do pequeno grupo de freiras enviadas em 1899 para as missões do Mara-
nhão. Ela, obediente, aceitou a vontade do Céu, e partiu toda esperançosa 
em Deus. A 14 de novembro de 1899, escreve de Alto Alegre uma carta 
muito comovente à superiora, na qual narra a morte do bom padre Celso, 
alma da Missão, e lembra a saudade e o último tributo que lhe prestaram 
as irmãs e toda a população, enquanto o féretro do santo frade descia ao 
sepulcro, para repousar “no meio de seus caboclos, com uma simples cruz de 
madeira”. “Mas, querida Madre” – ela exclama –, “asseguro-lhe que, nestes 
dias, temos prometido muito ao Senhor sermos boas e fazermos que a Mis-
são siga muito adiante, para a glória de Deus e salvação das almas”.  E em 
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seguida a outras notícias de menor interesse, apresenta-lhe as saudações “das 
32 selvagens, que estão todas bem”.  Bem mais precioso é o pós-escrito, com 
a assinatura das seis irmãs, dirigido à madre-superiora. Entre outras coisas 
destaco este pensamento tão humilde e gentil: “Sem dúvida, a sua morte 
inesperada do [padre Celso] nos deixou impressionadas, mas a consideração 
de suas virtudes nos faz envergonharmo-nos de nós mesmas, que até o pre-
sente temos feito tão pouco pelo Senhor, e ainda tão atrasadas estamos na 
perfeição, embora Deus nos tenha privilegiado com graças especiais. Creia, 
cara Madre, que temos prometido nos convertermos de coração e nutrimos 
firme esperança de que também o padre Celso, lá do Céu, nos ajudará nesta 
árdua empresa e nos alcançará do Senhor um pouco de seu espírito, para 
levarmos adiante esta missão por ele começada com tanto zelo, abnegação, 
generosidade e sacrifício.”

Notícias menos alegres eram dadas noutra carta, de 28 de feve-
reiro de 1900: “Parece que o Senhor” – ela escreve – “nos quer visitar um 
pouco, neste primeiro ano em que aqui estamos. Estamos com todas as 
meninas doentes, e, como já lhe escrevi, começaram as febres. Depois se 
manifestou a rubéola, e com tanta rapidez e violência, que, em menos de 
quinze dias, de quarenta meninas, temos apenas cinco em pé e só uma em 
convalescença. Cinco já levamos para o cemitério. Por conselho dos reve-
rendos padres, manteve-se o caso encoberto o quanto se pôde, mas, com a 
morte da primeira, tudo foi descoberto. Em pouco tempo, a nossa casa se 
encheu de caboclos, todos querendo ver a própria filha. Para acalmá-los, 
temendo por uma revolta, tivemos que nos adaptar a deixar ficar em nossa 
casa, por dois dias e duas noites, todas as mães das meninas.  Imagine a 
nossa casa transformada em aldeia: cantavam, gritavam e choravam, e nós 
a corrermos de uma para outra, para acalmá-las, a fim de que não nos levas-
sem embora as meninas. Os reverendos padres fazem o que podem: trouxe-
ram um senhor que entende bem de homeopatia, e ele declarou, com toda 
clareza, na frente dos caboclos, que poderemos agradecer ao Senhor se até 
o fim do mês ainda tivermos a metade das meninas. Mas podemos dizer 
que ele foi de grande ajuda para nós, pois mandou embora de casa todas 
as caboclas e os caboclos, exceto duas velhas, as quais, pobrezinhas, nos 
ajudavam no trato das meninas. E agora, aqui estamos nas mãos de Deus.  
Colocamos a imagem de Maria Menina no dormitório. Fizemos tríduos e 
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novenas. Todas as tardes, é dada a bênção para obter o fim do flagelo, mas 
seja feita a vontade de Deus.

“Certamente, cara Madre, é um tanto doloroso vê-las morrer, 
uma depois da outra, após tantos sacrifícios que nos custaram. Mas se é a 
vontade de Deus, que se cumpra. Entretanto, em meio à nossa dor, temos 
o conforto de ver os caboclos calmos e tranquilos... 

“Irmã Benedetta não está mais acamada e se esforça por tra-
balhar, mas apresenta sempre os mesmos incômodos... As outras, apesar 
de todos os afazeres, se sentem bastante bem. Fazem o que podem, todas 
indistintamente, e são boas. A pior sou eu.

“Nove meninas já estão no Céu, duas das quais foram as suas 
queridas afilhadas Bentin e Francisca. Esta última morreu sábado à tarde, e 
teve realmente uma morte de santa.  Recebemos uma carta do m. reveren-
do padre Clemente de Roma: nela, ele nos anima e encoraja a sermos boas 
e seguirmos em frente nesta missão.

“Fico aqui, porque há duas meninas que estão para morrer. As-
seguro-lhe, querida Madre, que não temos necessidade das Cinzas, nem 
do memento para nos lembrarmos da morte.” Quanta resignação e quanta 
abnegação!  

Quando foi da vontade de Deus, a tempestade passou e a pe-
quena missão retomou seu caminho. A boa irmã Agnese, sempre infatigá-
vel, procurava alimentar a mente das crianças com paciência heroica. Nos 
últimos meses de 1900, passou a tarefa de superiora para a irmã Eleonora, 
humilde e satisfeita, como se, pressentindo-o, quisesse preparar-se melhor 
para o martírio de 13 de março... 
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 Na manhã de 13 de março de 1901, centenas de índios 
guajajaras atacaram a Colônia de São José da Providência, 
implantada cinco anos antes pelos religiosos capuchinhos 
italianos no povoado Alto Alegre, no sertão do Maranhão.
 Em reação ao processo catequético que exigia a mudança 
radical de seus costumes e tradições, os índios mataram 4 padres 
e 7 irmãs, e mais internos e serviçais do convento e, nos dias 
seguintes, 200 civilizados.
 Foi o maior massacre de índios contra brancos no Brasil, 
desde a Cabanagem.
 A tragédia de Alto Alegre é revivida, em pormenores, 
neste livro do capuchinho Bartolameo da Monza, publicado em 
Milão, em 1909.

 História da missão dos padres
capuchinhos na ilha do Maranhão 
e terras circunvizinhas, de Claude 
d’Abbeville, que foi um dos capu-
chinhos que acompanharam os fran-
ceses na viagem ao Maranhão, em 
1612, viagem capitaneada por Da-
niel de La Touche, Senhor de La Ra-
vardière. Junto com Yves d’Évreux, 
d’Abbeville deixou registro, entre 
outros temas, da fauna, flora, ge-
ografia, astronomia, gastronomia, 
costumes e hábitos dos nossos indí-
genas. 
 O livro parte dos empreen-
dimentos para a viagem, os contra-
tempos da navegação, a permanên-
cia dos franceses no Novo Mundo 
até a volta a Paris de d’Abbeville. 
 Livro precioso e necessário 
para os que desejam conhecer o Bra-
sil colonial e obter informação sob o 
olhar estrangeiro das nossas terras e 
costumes. 
 Este volume faz parte da bi-
bliografia fundamental sobre a His-
tória do Brasil.

Pe. Bartolam
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 Uma festa brasileira, de Fer-
dinand Denis. O francês Ferdinand 
Denis (Jean-Ferdinand Denis, 
1798-1890), certamente o maior 
pesquisador da cultura brasileira no 
século XIX, autor de uma das pri-
meiras histórias literárias do nosso 
país, também contribuiu para a re-
cuperação de documentos e de livros 
considerados desaparecidos defini-
tivamente como é o caso de Conti-
nuação das coisas mais memoráveis 
acontecidas no Maranhão nos anos 
de 1613 e 1614, de Yves D’Évreux, 
chefe da missão dos capuchinhos na 
fundação de São Luís, em 1612. 
 Esta festa “estranha”, segun-
do Denis, refere-se a uma grande 
representação realizada por cinquen-
ta índios e duzentos e cinquenta 
marinheiros normandos, nos dias 1 
e 2 de outubro de 1550, na cidade 
de Ruão. A homenagem diante de 
Henrique II, rei da França, era uma 
exibição teatral reproduzindo nossas 
festas e rituais indígenas.
 O livro recolhe ainda uma 
teogonia dos nossos indígenas, do-
cumentos sobre a autoria do relato 
e notas de interesse histórico e etno-
gráfico.
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