
AS ORDENS RELIGIOSAS, O CLERO SECULAR E OS 
LEIGOS NA EV ANGELIZA<;AO DO BRASIL, 

NO SÉc. XVI 

CELESTINO CORREIA R. FERRElRA 

1. Introdu(ao: carta de Pero Vaz de Caminha 

o primeiro documento hist6rico do Brasil é a carta de Pero 
Vaz de Caminha para o rei D. Manuel. Contando pormenorizada
mente a chegada dos navios de Pedro Álvares Cabral e os primei
ros contactos dos portugueses com terras de Santa Cruz e as suas 
gentes, dá-nos também as prime iras impressoes sobre a possível 
evangeliza~ao dos nativos. 

Impressiona-o a inocencia dos índios: «A inocencia desta gen
te é tal que a de Adao nao seria maior quanto a vergonha. Ora 
veja Vossa Alteza se quem tal inocencia vive se converterá ou nao 
ensinando-lhes o que pertenece a sua salva~ao» 1. 

No domingo de Pascoela de 1500 foi a prime ira missa em te
rras do Brasil, no ilhéu da Coroa Vermelha, celebrada pelo francis
cano Frei Henrique de Coimbra, acolitado pelos outros padres. Ao 
todo iam na armada 8 franciscanos e 9 seculares. Ali havia na 
praia uns duzentos índios sentados a olhar. 

Passados di as os portugueses construiram urna grande cruz 
em madeira para presidir a segunda missa, que iria, desta vez, ser 
celebrada em territ6rio continental. Dez ou doze índios que por 
ali andavam foram beijar a cruz como viam fazer. Pero Vaz de 
Caminha comenta: «parece-me gente de tal inocencia que se ho
men os entendesse e eles a n6s, seriam logo crisraos, porque eles, 

1. P. VAZ DE CAMINHA, Carta a D. Manuel, em J. CORTESAO, A carta 
de Pero Vaz de Caminha (Lisboa 1967) p. 255. 
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segundo parece, nao tem nem entendem em nehuma cren¡¡:a. E, 
portanto, se os degredados, que aqui hao-de ficar, aprenderem bem 
a sua fala e os entenderem, nao duvido que eles, segundo a santa 
inten¡¡:ao de Vossa Alteza, se hao-de fazer crisraos e crer em nossa 
santa fé, a qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque certo 
esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramen
te neles qualquer cunho que lhes quiserem dar ... Portanto Vossa 
Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar 
da sua salva¡¡:ao. E prazerá a Deus que com puoco trabalho seja 
assim»2. 

A quando da segunda missa a impressao de optimismo 
mantém-se, ao ver como os Índios presentes (cinquenta ou sessen
ta) levantavam as maos ou se ajoelhavam como viam fazer; ou co
mo, no final, se aproximavam para que Frei Henrique lhes pusese 
ao pesco¡¡:o as cruzes de estanho que Nicolau Coelho trouxera no 
navio». E, segundo que a mim e a todos pareceu esta gente nao 
lhes falece outra coisa para ser toda crisra senao entender-nos, por
que assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, 
por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adora
¡¡:ao temo E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem en
tre eless mais devagar ande, que todos serao tornades ao desejo de 
Vossa Alteza. E, por isso, se alguém vier, nao deixe logo de vir 
clérigo para os baptizar, porque já entao terao mais conhecimento 
da nossa fé pelos dois degredados, que aqui entre eles ficam» 3. 

O autor da carta termina louvando aquela terra, os seus 
bons ares e as suas águas abundantes. Mas «o melhor fruto que de
la se pode tirar ... será salvar esta gente. E esta deve ser a principal 
semente que Vossa Alteza em ela deve lan¡¡:ar» 4. 

Duas ideias ressaltam desde primeiro documento da história 
brasileira: 

1) o OptIm1SmO em rela¡¡:ao aos Índios que vamos encontrar 
também nas cartas dos prime iros missionários jesuitas; 

2) a preocupa¡¡:ao pela conversao das novas gentes desde o rei 
até ao mais ignorado cronista. Pode entrever-se a preocupa¡¡:ao mis-

2. ¡bid., p. 250. 
3. ¡bid., p. 255. 
4. ¡bid., p. 257. 
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sionária de toda urna pequena na~ao que conta até com os degra
dados para levar a fé crista mundo além. 

2. As Ordens religiosas·missionárias no Brasil 

Até 1530 Portugal pouco fez para colonizar o Brasil. Por um 
lado devido a extensao dos territórios descobertos: África, Índia, 
Extremo-Oriente. Portugal dispunha, entao, dum total aproximado 
de um milhao e duzentos mil habitantes. Em segundo lugar, por
que as terras brasileiras apenas exportavam o pau brasil e outras 
plantas tintórias. Dificilmente compensariam as despesas a fazer pe
la coroa de Portugal. A isto juntava-se o nomadismo das popula
~oes nativas, que nao favorecia sequer a cria~ao de feitorias comer
ClalS. 

Devido a isto foram também muito escassos nesse período, 
os esfor~os missionários e sao poucas as notÍcias sobre eles. Em 
1502-1503 foram baptizados os primeiros indígenas pelo capelao da 
nave de Gon~alo Coelho. Por volta de 1515 fundaram-se feitorias 
em Porto Seguro, Itamaracá, Iguara~u e S. Vicente e os curas que 
acompanharam os brancos procuraram baptizar os índios dos arre
dores. 

As Ordens religiosas tiveram um papel preponderante nos 
trabalhos de evangeliza~ao do Brasil. Pela sequencia cronológica os 
primeiros missionários foram os franciscanos. Em 1549 vieram os 
padres da Companhia de Jesus. Por 1580 os beneditinos e os car
melitas. 

a) Franciscanos 5 

Francisco era Frei Henrique, o primeiro sacerdote a celebrar 
missa em terras brasileiras. Em 1516, talvez por infuencia do mes
mo Frei Henrique, entao bispo de Ceuta, foram enviados dois reli
giosos com destino a Porto Seguro, onde haviam aportado as naus 

5. Cfr. H. PINTO REMA, Franciscanos, em «Diccionário de História da 
Igreja em Portugal», III (Lisboa 1979ss.) p. 266 ss. 
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de Pedro Álvares Cabral, para se dedicarem aos portugueses ali re
sidentes e aos indígenas das redondezas. Foram martirizados puoco 
depois pelos índios talvez por culpa dos europeus. Sao os primei
ros mártires do Brasil. 

Dois out ros franciscanos italianos para ali foram também, 
morrendo um deles afogado. O outro regressou a Europa. 

Por volta de 1530 outros dois acompanharam Martim Afon
so de Sousa na expedi~ao a S. Vicente. Em 1534 ali aportaram al
guns franciscanos que se dirigiam para a Índia e no porto de Sal
vador baptizaram duas filhas do célebre Caramuru (Diogo Álvares 
Correia). 

Em 1537 cinco franciscanos espanh6is da expedi~ao de Álva
ro de Cabrera, que se dirigia ao Rio da Prata, devido a naufrágio 
ficaram a missionar na regiao dos Carij6s. 

V ários out ros franciscanos se devem ter dedicado a evangeli
za~ao, mas as notÍcias sao muito poucas. Entre 1558 e 1570 o ir
mao leigo Fr. Pedro Palácios, espanhol, dedico u-se a catequese de 
colonos e índios em Vilha Velha (capitania do Espírito Santo) e 
arredores e deixou o famoso santuário de Nossa Senhora da Pen
ha, que foi centro de peregrina~oes desde muito cedo. 

Quando Fr. Álvaro da Purifica~ao desembarcou em Pernam
buco em 1577, forpdo pelos ventos contrários, lá encontrou já or
ganizada a Ordem terceira franciscana. 

Em 1580 vários frades foram assassinados em Olinda pelos 
selvagens. Em 1582 dois franciscanos espanh6is, que haviam estado 
primeiro em Vit6ria (Espírito Santo) construiram em Salvador da 
Baía a igreja de S. Francisco no bairro do Calvário. 

É em 1584 que o trabalho dos franciscanos se organiza em 
bases s6lidas em terras de Santa Cruz. No capítulo provincial rea
lizado em Lisboa é constituida a Cust6dia de Santo Am6nio do 
Brasil. Foram enviados 7 religiosos com Fr. Melchior de Santa Ca
tarina como cust6dio. Chegaram a Vila Marim (Olinda) em 15 de 
Abril de 1585. A igreja e casa de Nossa Senhora das Neves foi-lhes 
cedida pelas terciárias e tornou-se o primeiro convento franciscano 
do Brasil. 

Em 1587 fundaram o convento de S. Francisco em Salvador 
da Baía, entao capital do Brasil. Ateáo fim do século outros con-
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ventos foram surgindo em várias localidades: Iguara~u, Vitória do 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, etc ... Sucederam-se as levas de mis
sionários enviados de PortugaL Estabeleceram missoes entre os ín
dios. Surgiram também as primeiras voca~oes brasileiras. 

b) Companhia de Jesus 

o papel mais relevante na evangeliza~ao do Brasil no seco 
XVI, pertenceu sem dúvida a Companhia de Jesus. D. Joao I1I, ao 
criar o governo geral do Brasil, confiou aos jesuitas a evangeliza
~ao desses pOyos. Na armada do governador Tomé de Sousa segui
ram os PP. Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Joao de Azpil
cueta Navarro e António Pires e os Irmaos Vicente Rodrigues e 
Diogo J ácome, que mais tarde se ordenaram. 

O P. Manuel da Nóbrega era o superior. Era natural prova
velmente do Minho e tinha, na altura, 32 años. Filho do Desem
bargador Baltazar da Nóbrega estudara em Salamanca e Coimbra. 
Entrara já padre na Companhia de Jesus, em 1544. O P. Leonardo 
Nunes nascera nas Beiras e, já sacerdote, fez-se jesuita em 1548. O 
P. Joao de Azpilcueta era sobrinho do Dr. Martín de Azpilcueta, 
entao professor em Coimbra e primo de S. Francisco Xavier. Era, 
como eles, natural de Navarra, de Iriberri e entrou em Coimbra 
na Companhia de Jesus. 

Os seis jesuitas chegaram á Baía em 29 de Mar~o de 1549. 
Dedicaram-se logo ao trabalho entre os colonos, que bem precisa
vam. «Espero em Nosso Senhor fazer-se muito fruto -escreve Ma
nuel da Nóbrega- post o que a gente da terra vive toda em peca
do mortal e nao há nenhum que deixe de ter muitas negras 
(índias) das quais estao cheios de filhos e é grande mal» 6. 

Ocuparam~se também, sem demora, do apostolado entre os 
índios. Na mesma carta, escrita duas semanas depois de chegar, di
zia: «O Irmao Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada 
dia e também tem escola de ler e escrever; parece-me bom modo 

6. MANUEL DA NÓBREGA, Carta ao P. Simao Rodrigues 10 (?) de Abril 
de 1549 em SERAFIM LEITE, Cartas dos Primeiros Jesuitas do Brasil, 1 (S. Pau
lo 1954) p. 110. 
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este para trazer os índios desta terra, os quais tem grandes desejos. 
Desta maneira ir-Ihes-ei ensinando as oras:oes e doutrinando-os na 
fé até serem hábeis para o baptismo. Todos estes que tratam con
nosco dizem que querem ser como nós, senao que nao tem com 
que se cubram como nós e este só inconveniente temo Se ouvem 
tanger a missa, já acode m e quanto nos veem fazer tudo fazem: 
assentam-se de joelhos, batem nos peitos, alevatam as maos ao 
Céu; e já um dos principais deles aprende a ler e toma lis:ao cada 
dia com grande cuidado e em dois dias soube o ABC todo e o 
ensinamos a benzer, tomando tudo com grandes desejos. Diz que 
quer ser cristao e nao comer carne humana, nem ter mais que 
urna mulher e outras coisas, somente que há-de ir a guerra e os 
que cativar vende-los e servir-se deles, porque estes desta terra se m
pre tem guerra com outros e assim andam todos em discórdia. 
Comem-se uns a outros, digo, os contrários. / É gente que nen
hum conhecimento tem de Deus, nem ídolos, fazem tudo quanto 
lhe dizem. Trabalhamos de saber a língua deles e nisto o P. Nava
rro nos leva a vantagem a todos. Ternos determinado ir viver com 
as aldeias como estivermos mais assentados e seguros e aprender 
com eles a língua e i-Ios doutrinando pouco a pouco. Trabalhei 
por tirar em sua língua as oras:oes e algumas práticas de Nosso 
Senhor e nao posso achar língua (intérprete) que mo saiba dizer, 
porque sao eles tao brutos que nem vocábulos tem» 7. 

Nesta como noutras cartas dos prime iros jesuitas nota-se um 
grande optimismo em relas:ao a conversao dos índios, apesar dos 
seus costumes pagaos, em especial a antropofagia e a poligamia. 
Nóbrega pede insistentement ao provincial que envie mais mIss 10-

, . 
nanos. 

Entretanto o P. Leonardo Nunes é enviado a Ilhéus e Porto 
Seguro, acompanhado do Irmao Diogo J ácome. 

Nos comes:os de Maio inicia-se a edificas:ao da cidade de Sal
vador da Baía, que será a sede do Governo Geral. O P. Nóbrega 
ergueu, em madeira, a igreja de Nossa Sen hora da Ajuda. A 20 de 
Junho já se celebra o Corpo de Deus com grande esplendor. Em 
Julho é a festa do Anjo Custódio também com procissao e «com 

7. ¡bid., p. 110 ss. 
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grande música, a que respondiam as trombetas. Ficaram os Índios 
espantados de tal maneira, que depois pediam ao P. Navarro que 
lhes cantasse assim como na procissao fazia» 8. 

Nesta carta o P. Nóbrega aponta já várias medidas para re
solver os problemas do Brasil: 

1- que el-rei envie mulheres para os novos territórios, mesmo 
erradas, desde que nao tenham perdido a vergonha; 

2- que mande entregar todos os Índios escravizados injusta
mente pelos europeus; 

3- que seja ali criada urna diocese com bispo próprio; 

4- que as leis positivas da Igreja nao obriguem imediatamente 
os que se convertem; 

5- que el-rei nao mande para lá degredados, porque aterra 
é boa demais para eles, pelo mal que fazem. 

A carta revela ainda o esfors;o feito pelos missionários, nestes 
prime iros meses, para erradicar as mancebias, a blasfémia e a escra
vatura 9. 

Em fins de 1549 ou princípios do seguinte o P. Leonardo 
Nunes chega a S. Vicente, ao Sul, acompanhado de lo ou doze 
meninos. Ali abriu um colégio e levantou urna igreja. 

Em Mars;o de 1550 chega dé Portugal urna nova leva de mis
sionários: quatro padres, acompanhados de 7 meninos órfaos de 
Lisboa, que ido ajudar na evangelizas;ao das crians;as Índias. 

Vai-se desenvolvendo o Colégio dos Meninos de Jesus na 
BaÍa. 

Em Julho de 1551 o P. Nóbrega aporta a Pernambuco, mais 
ao Norte, acompanhado do P. António Pires. Ali procurou a re
forma de costumes e fundou um Recolhimento de Mops e iniciou 
urna Casa de Meninos. 

Em 22 de Julho de 1552 chegou a BaÍa o seu primeiro bispo, 
que Nóbrega recebeu com alegria no seu colégio. 

Em carta dessa época para D. Joao III Nóbrega expoe o seu 

8. MANUEL DA NÓBREGA, Carta ao P. Simao Rodrigues, 9 de Agosto de 
1549, ibid., p. 129. 

9. Cfr. ibid., p. 110 ss. 
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método na conversao dos índios: 1) os que pediam o baptismo de
viam ser provados primeiro; 2) nao deviam ser baptizados em 
multidao; 3) os que se baptizam «os apartamos em urna aldeia, on
de estao os cristaos e tem igreja e casa nossa onde os ensinam» 10. 

No dia do Anjo Custódio, depois da festa, Nóbrega mais al
guns padres e os meninos do colégio foram em peregrinac;ao pelas 
aldeias dos gentios. Entravam em procissao com a cruz. levantada 
e em cada aldeia tocavam e cantavam a moda dos índios e estes 
já nao escondiam os filhos. Nessa zona fundou a aldeia de S. To
mé de Paripe, onde deixou o irmao Vicente Rodrigues com 2 me
ninos do colégio para ensinar or pequenos nativos. 

Em Novembro desse ano Nóbrega partiu para S. Vicente e 
levou consigo o P. Francisco Pires e alguns meninos do colégio. 
Aportou em Porto Seguro, onde vivia o P. Navarro, depois em 
Vitória (Espíritu Santo), onde o P. Afonso Brás tinha fundado co
légio e igreja. 

Em S. Vicente o P. Nóbrega deu novo impulso ao colégio 
já ali existente. Naquela vila pediram a admissao na Companhia 2 
homens de valor: António Rodrigues e Pero Correia. Nóbrega dei
xou a orla marítima e subiu para o planalto de Piratininga, onde 
já havia 3 pequenas aldeias de índios, que desejavam baptizar-se. E 
resolveu mudar o colégio de S. Vicente para Paratininga. Ficou a 
chamar-se Casa de S. Pauto e foi inaugurado em 25 de Janeiro de 
1554, dia da conversao do Apóstolo. Assim nasceu a maior cidade 
do Brasil actual. 

Nova província da Companhia 

Em 9 de Julho de 1553 S.to Inácio tinha enviado a patente 
nomeando o P. Nóbrega provincial do Brasil e de «outras regio es 
mais além» 11. Foi a 6a província da Companhia de Jesus. 

Nóbrega regressou a Baía. Pediu ao governador duas coisas: 
aldeamentos, com a junc;ao das pequenas aldeias numa grande para 

10. SERAFIM LEITE, Suma histórica da Companhia de Jesus no Brasil (Lis
boa 1965) p. 7 s. 

11. lbid., p. 17. 
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a catequese dos Índios e a proibi~ao de comerem carne humana. 
Nos arre dores escreveu o Diálogo sobre a conversao do Gentio, em 
que pro va que os Índios podiam converterse: por direito, porque 
sao homens; de facto, porque muitos se converteram já. O que é 
preciso é criar as circunstancias que tornem possÍvel a obra da gra
~a. É importante a cria~ao de colégios para a educa~ao dos meni
nos. É importante promover casamentos entre os jovens dos colé
gios e as mo~as da doutrina, de modo a conseguir famílias cristas. 

Nóbrega come~a a sentir as dificultades da perseveran~a dos 
Índios. Por um lado, os costumes ancestrais da poligamia e da an
tropofagia, que é a «sua bemaventuran~a». Por outro a sua incons
tancia natural: «com um anzol os converto, com outro os descon
yerto, a tudo dizem sim» -escrevia ele 12. Esta inconstancia era 
aumentada pela mobilidade das aldeias. Mudavam-nas dum lado pa
ra o outro devido ao esgotamento dos solos ou aos incendios mo
tivados sobretudo pelas bebedeiras. Por isso os jesuitas procuram 
ensinar-lhes a cultivar os campos, a fazer a rota~ao das culturas e 
promovem os grandes aldeamentos com terrenos comunitários de
marcados. 

Outro dos vícios das popula~oes indígenas era a bebedeira, 
como fica dito. Depois dos 18-20 anos é muito pouco o tempo 
que os Índios nao estao bebados-escrevia o P. Luís da Gra a S.to 
Inácio. Daí surgiam muitos out ros pecados e desordens 13. 

Os jesuitas tiveram de se enfrentar com o drama da escrava
tura. O desenvolvimento económico daquele território, em especial 
a cana de a~úcar, exigia bra~os para trabalhar. Os colonos nao po
diam contar com o trabalho assalariado. Come~aram entao a escra
vizar os Índios do sertao ou a comprar os prisioneiros das guerras 
entre eles. Devido a pouca aptidao dos Índios cedo come~ou a im
porta~ao de escravos negros. das costas de África. A escravatura 
vinha dos séculos anteriores, concretamente nas costas africanas, 
onde tinha os seus mercados. 

Os missionários procuraram defender os Índios da cobip dos 

12. Cfr. ibid., p. 60. 
13. Cfr. LUIS DA GRA, Carta a S.to Inácio 8 de Junho de 1556 em SERA

FIM LEITE, Cartas dos primeiros jesuitas do Brasil, 1 (S. Paulo 1954) p. 294. 
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colonos brancos, apelando muitas vezes para o governador e parao 
rei, o que lhes valeu por vezes a má vontade dos europeus. 

Perante os escravos trazidos de África procuraram ensinar
lhes a fé, promover a constituis:ao de famílias entre eles, tornando
lhes a vida mais humana nos engenhos de as:úcar. 

Entretanto iam-se fundando missoes, juntando aldeias para 
melhor catequizar os índios ou animando-os a virem habitar nas 
já missionadas. 

Várias foram as levas de padres e irmaos vindos de Portugal 
ao longo de todo este século dezasseis. Entre eles aparecem vários 
espanhóis. O mais célebre foi José de Anchieta, que, em Coimbra, 
entrou na Companhia e foi ordenado no Brasil, de que foi provin
cial. Em 1570, 40 deles foram martirizados pelos corsários holan
deses, quando se dirigiam para o Brasil. 

Ao terminar o século XVI os jesuitas estavam estabelecidos 
em 9 dos actuais estados do Brasil. Em muitos dos seus colégios 
tinham além do ensino elementar, latim (portugues) e Humanida
des, Artes (Filosofia), Matemática, Teologia Moral e Teologia Dog
mática. Alguns chegariam, mais tarde, a conferir graus académicos, 
como o da Baía, Rio de J aneiro e Pernambuco 14. Colaboraram 
também na formas:ao do clero nativo. O P. Anchieta foi o autor 
dunna das primeiras gramáticas em língua brasílica. 

Entre os nomes dos missionários da Companhia no Brasil 
brilha o do P. Manuel da Nóbrega pela sua virtude, pelo seu dina
mismo apostólico e pela clarividencia e bom senso com que orien
tou a evangelizas:ao e estruturou em bases sólidas toda a vida crista 
naquelas terras. A ele se refere com admiras:ao o seu irmao de há
bito, o P. Acosta, no De procuranda Indorum salute, ao tratar dos 
problemas dos índios na América Espanhola 15. 

No método de evangelizas:ao seguido podemos, él guisa de re
sumo, destacar: 

14. Cfr. ANTÓNIO LEITE, Jesuitas, em Dicionário da História da Igreja em 
Portugal, III (Lisboa 1979 ss.) p. 276 ss. 

15. Cfr. J. ACOSTA, De procuranda Indorum salute, 11 (Madrid 1987) p. 
45. 
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a fundac;:ao de colégios para formar em bases sólidas as 
gerac;:5es cristas; 

o recurso aos meninos cristaos para evangelizar os mem
nos índios e conquistar os seus pais; 

- o aproveitamento da música ao estilo índio para os atrair 
e lhes inculcar as verdades da fé, o mesmo acontecendo com as re
presentac;:5es teatrais; 

- a inculturac;:ao do cristianismo, mantendo os costumes 
aceitáveis pela fé crista, desde a forma de rapar o cabelo a moda 
índia por parte dos meninos que forman de Lisboa, passando pelas 
formas musicais, até a maneira de pregar 16. 

os aldeamentos (ou reduc;:5es) para melhor promover a ci
vilizac;:ao e a vida crista dos índios. 

c) Beneditinos 

Os beneditinos chegaram ao Brasil em 1581, estabelecendo o 
seu primeiro mosteiro em Salvador da Baía. Obispo deu-Ihes a er
mida de S. Sebastiao e terrenos próximos. Tres anos depois foi ele
vado a abadia, tornando~se. seu primeiro abade o fundador, Fr. An
tónio Ventura de Laterao. 

Dele partiram monges para novas fundac;:5es: Rio de J aneiro 
(1586 ou 1589), Olinda (1590 ou 1592), Paraíba (1596) e S. Paulo 
(1598). 

Em 1596 a Congregac;:ao de Portugal resolveu estruturar os 
mosteiros do Brasil em província, com sede em Salvador, sendo os 
mosteiros de Rio de Janeiro e Olinda elevados a abadias. 

Os mosteiros beneditinos dedicaram-se, no entanto, mais as 
actividades «internas» que a acc;:ao missionária 17. 

16. Cfr. MANUEL DA NÓBREGA, Carta ao P. Simao Rodrigues Agosto de 
1552 em SERAFIM LEITE, Cartas dos primeiros jesuitas do Brasil, 1 (S. Paulo 
1954) p. 407. 

17. Cfr. A. WHELING, Beneditinos, em Dicionário de História da Igreja 
em Portugal, III (Lisboa 1979 ss.) p. 302 ss. 
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d) Carmelitas calrados 

Chegaram a Pernambuco em 1580, idos de Lisboa. Logo se 
entregaram ao trabalho com muito zelo, pois viviam endo o ver
dadeiro espírito da Ordem, devido a reforma de Fr. Baltazar Lim
po enquanto provincial. 

O primeiro convento foi edificado em Olinda. Nele abriu, 
em 1596, o curso de Humanidades e, pouco depois, o de Teologia, 
devido ao grande número de novic¡:os. 

Novos religiosos vieram de Portugal. Em 1586 estabeleceram
se na cidade da Baía e este convento tornou-se, em 1600, a resi
dencia do vigário provincial. Antes desta data foram ainda funda
dos os conventos de Santos, Rio de Janeiro, S. Paulo e Paraíba. 

Em 1595 o capítulo provincial de Portugal resolvera juntar 
os conventos do Brasil numa vice-província. Em 1596 eram 99 os 
carmelitas a trabalhar ali. A sua acc¡:ao exerceu-se entre a populac¡:ao 
branca e mestic¡:a, através da pregac¡:ao e ministério sacerdotal, espal
hando a espiritualidade carmelitana, de que foram testemunhas as 
muitas ordens terceiras do Carmo espalhadas por terras de Santa 
Cruz 18. 

2. O Clero secular 

a) As primeiras paróquias 

Na armada de Pedro Álvares Cabral, como lembrámos aCl
ma, iam também vários sacerdotes seculares. Sabe-se que, entre 
1502 e 1503, o capelao da nau de Gonc¡:alo Coelho baptizou os 
primeiros indígenas em terras do Brasil, como referimos atrás. Por 
1515 os sacerdotes seculares acompanharam os colonos das feitorias 
entao fundadas para os atenderem e baptizaram os indígenas dos 
arredores. 

Foi, porém, com o estabelecimento de capitanias hereditárias 
ao longo da costa que se criaram núcleos populacionais mais está-

18. Cfr. C. VLOON e J. TRINDADE, Carmelitas Calfados, ibid., p. 312 ss. 
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veis e se organizaram as primeiras paróquias. Entre 1532 e 1551, 
data da erec~ao do primeiro bispado, foram organizadas na colónia 
lo paróquias, atendidas por dezenas de padres seculares, pois além 
do pároco tinham algumas delas vários capelaes. Muitas igrejas fo
ram construidas e organizadas várias confrarias. 

Até 1551 haviam sido fundadas as seguintes: 

1) Nossa Senhora da Assunfao, de S. Vicente, iniciada em 
1532 na primeira vila do Brasil, organizada pelo seu donatário, 
Martim Afonso de Sousa. a seu primeiro vigário foi o P. Gon~a
lo Monteiro, sacerdote de grandes qualidades. 

2) S. Salvador, de alinda, erecta em 1534 e instalada no ano 
seguinte com pároco e 4 capelaes. Pela prosperidade da capitania 
(Pernambuco) torno u-se urna das mais importantes do Brasil, com 
urna bela igreja matriz. 

3) S. Cosme e S. Damiao, de iguara~u, também no Pernambu
co, erecta em 1535. Tornou-se foco de peregrina~oes pela devo~ao 
aos santos padroeiros. 

4) Nossa Senhora da Conceifao, de Itamaracá, erecta provavel
mente em 1536. 

5) Nossa Senhora da Penha, de Porto Seguro, erecta talvez em 
1535. 

6) Nossa Senhora da Vitória, na capitania do Espírito Santo, 
constituida em 154l. 

7) Vera Cruz, de S. Jorge de Ilhéus, de iniciativa popular an
tes de 1545. 

8) Nossa Senhora da Misericórdia, de Santos, erecta em 1549, 
sen do o seu primeiro pároco o já referido P. Gon~alo Monteiro. 

9) S. Salvador, da Baía, erecta em 1549, antes ainda da funda
~ao da cidade. Já desde 1536 (provavelmente) existia na capitania 
a paróquia de Nossa Sen hora da Gra~a, por iniciativa do donatá
no, Francisco Pereira Coutinho. 

10) S.to Amaro, fundada talvez em 1549 na capitania do mes
mo nome. Viria a desaparecer por despovoamento. 

Destas lo hoje 3 sao arcebispados: Baía, alinda e Vitória; 2 
sao bispados: Ilhéus e Santos. 



670 CELESTINO CORRElA R. FERRElRA 

Além destas paróquias haveria também alguns curatos em 
outras localidades. 

No fim do seco XVI eram mais de 50 as paróquias já organi
zadas no Brasi1t9• 

Muitos destes sacerdotes seculares se dedicaram também a 
evangeliza~ao dos índios «bom número dos quais tinha sido bapti
zado pelos curas das feitorias, pelos vigários da costa e pelos cape
laes dos engenhos» 20. 

b) A primeira diocese 

Desde 1500 até 1514 o Brasil pertenceu a jurisdi~ao do vica
riato de Tomar nullius dioecesis, da Ordem de Cristo, passando 
para a do bispado do Funchal, que foi, durante anos, a diocese 
maior do mundo, abarcando África, Oriente, Extremo Oriente e 
Brasil. 

Em 1551 foi erecta a diocese de S. Salvador da Baía pela Bu
la Super Specula, do papa júlio III. Ficava subordinada ao metropo
lita de Lisboa pela facilidade de comunica~5es. 

Foi seu primeiro bispo D. Pedro Fernandes Sardinha 
(1551-1556). Era da diocese de Évora, doutor em Teologia por Pa
ris e fora vigário geral na Índia, onde dera boas provas. T alvez 
por ter estado no Oriente, nao se adaptou ao ambiente dos índios 
brasileiros e depressa surgiram discordancias em rela~ao aos méto
dos dos jesuitas. Viria a morrer tragicamente num naufrágio, devo
rado pelos índios. 

D. Pedro Leido foi confirmado como 2° bispo da Baía em 
1558. O 3° foi D. António Barreiros, de 1575 ou 1576 a 1596 21 • 

A nova dio cese teve cabido desde 1552. Realizou o 1° síno
do diocesano no tempo de D. Pedro Leido e nele se redigiram 

19. Cfr. A. RUBERT, Raízes da Igreja no Brasil, ibid., p. 262 ss. 
20. IDEM, Clero Secular, ibid., p. 326. 
21. Cfr. FORTUNATO DE ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, 11 

(Barcelos 1968) p. 682 s. 
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constituis;oes diocesanas. Teve seminário a partir de 1569, mas du
rana s6 até aos inícios do seco XVII. 

Em 1576 criou-se a Prelazia do Rio de Janeiro, com prelados 
de nomeas;ao régia. Escolheram-se para o cargo homens cultos, 
mas a sua acs;ao foi puoco pacífica por falta do carácter episco
pa1 22 • A defesa da liberdade dos Índios e a moralizas;ao dos costu
mes criaram-lhes frequente problemas. 

4. Contributo missionário dos leigos 

Também os leigos tiveram um papel importante na evangeli
zas;ao, apesar dos maus exemplos de alguns. 

Lembrávamos a acs;ao dos meninos 6rfaos idos de Lisboa e 
dos meninos brasileiros, guiados pelos missionários. 

Podemos recordar as Congregas;oes marianas, criadas nos co
légios da Companhia: BaÍa, 1586, Rio de Janeiro, 1588, que forma
vam os congregados na diva crista e no zelo apost6lico. 

O mesmo pode dizer-se das Ordens T erceiras, iniciadas ainda 
no seco XVI. 

As Irmandades depressa se espalharam também: urnas mais 
aristocráticas, uotras mais populares, organizadas algumas vezes pa
ra brancos, para negros, para mulatos. Entre elas podem lembrar
se as do Santíssimo, que promoviam o culto eucarístico. Já na car
ta de Agosto de 1549 o P. Manuel da N6brega pedia ao provincial 
a Bula do SantÍssimo Sacramento, para fundar no Brasil confrarias 
como se difundiam entao em Portugal 23. Confrarias do Senhor 
dos Passos, do EspÍrito Santo, de Nossa Sen hora sob várias invoca
s;oes, do Rosário, de S. Miguel e das Almas sao algumas outras 24 • 

Em 1552 o P. Ant6nio Pires escrevia de Pernambuco: «Há nesta 
capitania grande escravaria da Guiné como da terra. T em urna 
confraria do Rosário. Digo-lhe missa todos os domingos e festas. 

22. Cfr. A. RUBERT, Clero Secular, ibid., p. 326 ss. 
23. Cfr. MANUEL DA NÓBREGA, Carta ao P. Simao Rodrigues, 9 de 

Agosto de 1549, em SERAFIM LEITE, Carta dos primeiros Jesuitas do Brasil, 
1 (S. Paulo 1954) p. 124. 

24. Cfr. J. TRINDADE, Confranas de leigos, em Dicionário da Igreja em 
Portugal, III (Lisboa 1979 ss.) p. 353 ss. 
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Andam tao bem ordenados que é .para louvar a Deus Nosso Sen
hor. Muita vantagem fazem os da terra aos da Guiné. Fiz procis
sao com eles todos os domingos da Quaresma e entre homens e 
mulheres seriam peno de mil almas, afora muitos que ficam nas 
fazendas, nao entrando nelas os brancos, porque mais a tarde fa
Zlam os brancos a su a» 25. 

T ambém as Misericórdias apareceram ainda no seco XVI. A 
prime ira foi fundada em Santos, em 1543, por Brás Cubas, para 
socorrer os marinheiros que ali aponavam. Em 1584 havia Casas 
da Misericórdia em todas as capitanias, que serviam de hospitais, 
construidas e sustentadas pelos seu s moradores 26. 

Os jesuitas referem nas suas canas com muito apre~o a ac~ao 
do Governador Tomé de Sousa, como cristao muito exemplar e 
zeloso. Muitos out ros leigos o foram com ceneza apesar dos des
mandos de muitos. Mesmo estes se preocuparam em que se bapti
zassem as índias com quem viviam e os filhos que delas tinham. 

Nao podemos esquecer também o contributo missionário dos 
reis de Ponugal, que, através do Patronato régio, se empenharam 
seriamente na evangeliza~ao dos índios, enviando missionários, 
proporcionando meios materiais, procurando apresentar bispos e 
sacerdotes dignos para aquelas novas terras. As sombras do qua
dro, que alguns sobreestiman, nao podem esconder as luzes e cores 
que nele brilham. 

C. Correia R. Ferreira 
Santiago de Cassurraes 

3530 Mangualde. Portugal 

25. ANTÓNIO PIRES, Carta aos Padres e Irméios de Coimbra, 4 de Junho 
de 1552, SERAFIM LEITE, Cartas dos primeiros Jesuitas do Brasil, 1 (S. Paulo 
1954) p. 325. 

26. Cfr. J. TRINDADE, O.c., p. 355 s. 


