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PADRE GERA.L, DE

S.Ao

VICENTE, A.

1

DE JuNHO DE

1560 (168)

Resistencia dos Brasis a catequese. --,- Convel·soes na hora da mm·te. - Padre Afonso Braz e Irmiio Gaspar Louren;;o. - Visitas as povoayoes. - Pnitica.s abortivas entre o Gentio . Irmiio Diogo Jacome. - Oficios dos Jesuitas. - Castidade
das Indias Cristiis. - Padre Luiz da Grii. - Chuva de g·raniso. - Irmiio lllanuel de Chaves. - Batismo de dais cativos condenados a morte. - b-miio Gonr;alo d'Ol·iveira. GUerras com os Ind·ios do se1·tao. - Os Franceses do Rio de
Janeiro. - Je(jn des Roulez em Sao Vicente. - Sua disputa
com Luiz da Grii e pattida, preso, para a Baia . ..,..de .lllem de Sa contra os Franceses do Rio. · - Socorro enviado de Sao V·icente. - A tomada do forte de Colig'ny. - Vinda de Nobrega. - Grii recebe a patente de Provincial.

No

ano de 1558, no 'fim do mes de Mai<?
Reverendo em·
Cristo Padre, o que se passou, assim
de nos outros,
como da conversao e doutrina dos Indios, e de
a. esta bora,
nunca achamos ocasiao de poder escrever, visto neste ultimo tempo
nao partir daqui navio algum, porque Iilais e para se compadecer
de
outros, que para se irar, que tanto tempo carecemos das cartas dos nossos Irmaos, e vimos a tanta falta, que ate para dizer mis- sa, nos faltou vinho por alguns dias.
Darei agora conta do que depois.
e primeiramente que
recebessemos grande alegria com as cartas que agora recebemos, maxime em as de Vossa Paternidade, em as quais se mostrava o paternal amor e singular cuidado, que tein de nos
porque alem
de Vossa Paternidade nao r.essar de nos oferecer a Divina Mages-
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tade em suas
ordenou que todos nossos Irmaos nos encomendem mui particularmente a Nosso Senhor, do que·esta dar.o que
nos M. de vir muita ajuda e proveito. Porque como era possivel que
pudessemos sofrer tanto tempo; e com tanta alegria, tanta dureza
de
dos Brasis que ensinamos, tao cerrados puvidos a Palavra Divina, tao facil renunciantes dos bons · costumes, que algnns
hao desaprendido, tao prontOd"elaxo aos costumes .e pecados de seus
maiores, e finalmente tao pouco e nenhum cuidado de sua propria
se as continuas oralloes da Companhia nos nao dessem
mui grande ajuda?
Ha tao poucas cousas dignas de se escrever, que nao sei que
escreva, porque, se escrever a Vossa Paternidade que haja mnitos
doR Brasis convertidos, enganar-se-a a sua esperant;a, porque os adultos a quem os mans costumes de seus pais teem convertido em natureza, cerram os ouvidos para nao ouvir a palavra de
e
converter-se ao verdadeiro culto de Deus, nao obstante, que continuamente trabalhamos pelos trazer a Fe; todavia, quando caem
em algum.a enfermidade, de que parece
procuramos de
OS mover, a que queiram receber 0 batismo, porque entao COIDUl'nente estao mais ,aparelhados j mas quantos sao OS que conheeem
e queiram estimar tao grande beneficio r Na.o sao :p<ir' dois outros
exemplos que isto se pode :entender.
·..
· Adoeceu um destes
em uma aldeia nos, arrabaldes de Piratininglil e fomos la para lhe dar algum
pr.incipalmente para a sua alma: diziamos-u{e, que olhas8e :Mra'.i s\la
alma, e que deixando os costumes passados, se
6·
batismo : respond en, que o deixassemos sarar primeiro, e .
res,
·"'fl'·f . .
posta somente
dava a tudo que lhe diziamos nos ou:t:r;:Ps
ravamos abreviadamente os artigos da Fe, e os mandainentos de
Deus, que muitas vezes de nos outros tinha ouvido, e respondido,
como enjoado, que ja tinha os ouvidos tapados, sem ouvir ao qu.e
lhe diziamos, em todas as outras cousas f6ra deste proposito, respondia prontamente, que bem parecia nao ter tapados OS ouvidos
d.o corpo, e somente os do
Adoeceu outro em outro Ingar, e como muitas vezes o adm()estavamos, · o mesmo dizia, crendo que se sanaria; mas aumentand.o ..
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sc cada dia a enfermidade, visitei-o, e vendo por outra parte estar
j.:i in extremis, com palavras brandas 0 persU:adia a tomar 0 batismo, e ele mui indignado, levantou a voz, que nao podia, gritando
que 0 nao molestasse, e que estava sao: irava-se com tudo por todas
as vias: deste ja alguns Irmaos haviam teri.tado ganha-lo para o
Senhor, trabalhando nisto com muitas palavras, que parecia ja
haver dado consentimento, e disse: "Pois que assim e, te batizaa eterna
mas nao somente nao conrao e
.sentiu, que cobrindo a cara me deixou, sem dizer mais palavra, e
110 outro dia, permanecendo na mesma
morreu.
Que direi de outro, que voltando da guerra com flechadas e
quasi para morrer, curamo-lo com toda a diligencia, 0 que fazemas a todos; ate que cobrem a saude 1 Aquele com a dor das chagas · prometia de receber o batismo, e de viver bern conforme os
mandameri.tos de Deus, e ele. ·nao menos se tornou aos costumes antigos, como se nenhum mel houvei·a acontecido. Deixo outros que
fazem da mesma maneira, pai'a. os qu-ais seria mist·er longa ora gao,
que nenhum cuidado teem das cousas futuras, para que nao de em
nossas cartas a. Volsa Paternidade rilaior motivo de dor, que de
alegria, vendo que aqueles que o piedoso Senhor de tao inumeraYel multidao sujeita ao jugo do demonio, nao OS deiXOU trazer a
sua lg:reja, e vestidos de gloria imortal nos Ceus, nii.o falando nos
inocentes, que morrem muitos batizados, e vao gozar da vida eterna, os mesmos adultos tinham tambem muita ocasiao de irem para
o Senhor, receber grande
Ravia .um Cristao, casado legitimamente, que havia mnito
tempo estava enfermo: fomos visita-lo ao Iugar cinco milhas de
Piratininga; consolou-se muito. confessou-se com muita dor e cone ·voltamos para casa : chegou
benzedor do sertao : o enfermo, assim por leviandade do
como pelo desejo da satlde, · se deixou· esfregar por aquele, e chupar segundo o rito dos
Ger:tios; mas como nao sentisse sinal de saude que esperava·, anept>nclido com grande dor, .uniu-s'e a nos outros a confessar o seu
pecado, e estando junto da Igreja, onde com frequentes confis'soes pode limpar a sua
dos pecado'S, curamo-lo, e, dai a alguns dias, achando-se melhor, se tornou para sua casa, onde caiu
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em uma
incuravel, pela qual se fez traze:r a Piratininga,
para ai acabar de expirar. Os elias que ai viveu nii.o os passou ociocom assiduas
confissamente, mas antes
saudavei8 dos Irmaos, se aparelhava para pas- soes e
sar o restante da vida: chegando clepois o iermo dela, manclou charuar os Irmaos, e pedindo urn Sacerdote com um
disselhes: - "Assentai-me urn pouco, em quanto me' dura o uso da
razao, para procurar 0 que pertence a salva<;ao de minha alma;
.encomendai-me a Deus quando tiver falecido, enterrando-me na
Igreja; mulher e filhos morem aqui para aprender as e:ousas da
Fe e bons costumes -", e
e outras muitas
semelhantes com muita devo<;ao, dai a pouco se partiu para a eterna,
segundo cremos.
Uma catecumena que havia clois anos estaya enferma de ealenturas, fez-se trazer a Piratininga pelos sew:; parentes. para qne
a curassemos: fizemos-lhr. os remedios que podiamos, mas c:omo a
febre ja estava arraigada, curamo-la mais da sat'1de da alma, ineitando-lhe os desejos da eterna vida, a qual ela abra\:ando com todo
rogava e pedia o batismo. Dai a alglUls dias
o afeto do
saber primeiro, para que ai
foi a uma aldeia vizinha,
uma irma tivesse cuidado dela; ali a visitamos muitas vezes, e perseverando no mesmo bom proposito de seu cora<;ao, depois ·de mui
larga doen<;a, esteve quasi meio dia fora de si, e tornando em si
ja tarde, como que acordava de algum sono, mandou logo uns
a chamar-nos: fomos ·sem tardail<;a, sen do o sol posto, e achamo-la
em extremis ja, e dando-lhe de comer, a admoestamos .que se aparelhasse para o batismo: respondeu ela que estava aparelhada e
que o desejava muito; logo nessa hora a trouxemos a Piratininga
de noite, aonde .um irmii.o e outro que la havia diziam, que se deferisse para outras: instruimo-la. mais corripridamente na Fe, o que
ha muitos meses haviamos feito, e a batizamos : logo parece que se
lhe ·mudou o l'Osto e se tornou mais alegre, quando antes ·pelas anlogo
gustias da dor estifva afligida sem nenhum sossego:
a repousar, e a duas ou tres hora;s se passou para a vida.
Depois de muitos dias duas de suas irmas · cairam em uma
grande en£ermidade; uma delas morreu em Piratininga, crista e ·
157 ·,
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ea.<>ada: sangrei-a duas vezes, e fi.cou melhor; a outra, que airrda
era catecumena, e morava em outro lugat, bern instruida nas eousas cla Ft\ e que na bundade natural pareciaexceder a todas as out.ras, acloecendo de febre no-lo fez saber: ate que passaram quatro
ou cinco dia.':l fomos visita:-la, sangramo-la, e juntamente lhe ensi.
e depois. da sangria ficou melhor: depois de alguns dias,
agravando-se mais a doenga, mandou-me ehamar para que a tornasse a sangrar: fui bern depressa, mas quando cheguei nao tinha
cs sentidos, nero sinal de vida, e o corpo estava ja frio, de maneira
. que parecia morta ; mas como se lhe langasse agua na cara, comegou a mover os olhos; emfim tornando a si lhe perguntei se queria
que a batizasse: mas porque nao queria al, que· toda sua vida nenhuma outra causa mais desejava, assim que a batizei, e pronun.ciei as duas horas da manha
Santissimo Nome de Jesus, foi confessando a verdadeira Fe, ate que deu o espirito ao' seu Creador
rara ir receber o premia eterno. Depois de alguns meses sucedeu
a outra irma. que acima falei, mui firme na Fe, e confessada mui-

o

tas vezes.
Urn so exemplo; contarei por me nao dem.orar em cada cousa
IHirticular, e que nao sera causa .de menoJ:' alegria. Faleceu ha pou- ·
C() uma velha que havia sido manceba de urn Portugues quasi quarent a .anos, e ainda gerando muitos filhos; esta como os nossos Irmaos houvessem mnit.o admoestado,
olhasse para si, e nao quisesse ir-se ao inferno por aquele pecado; logo. arrependida, e conhecendo a maldade com que havia vivido, aborreceu o pecado perseverando na castidade, e trabalhava de purgar seus pecados e.om
muitas esmolas que nos fazia. Agora, ferida de uma longa e incuravel enfermidade; foi a Piratininga, onde deixou uma casa para
seus filhos e escravos. Entendia somente as cousas tocantes a salde sua alma, confessava e comungava muitas vezes, e dandonos muitas esmolas, aparelhava eternos tabernaculos na vida. Visitavam-a muitas vezes os Irmaos, confortavam-a nas divinas palaos
v:·as, principalmente qt:ando ja no f1ltimo, tendo
membros sccretos. (est a e-ra sua enfermidade, que e mui com urn
nestas mulheres do Brasil, r·dnda virgens), mas o Padre Afonso
Bra:z. e o Irmao Gaspar Lc;urengo inH:rprete, tendo mais animo
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ao odor que sua alrr a havia de dar, venceram ci fedor que aos outros era intoleravel, estiveram toda a noite sem dorru.ir, esforgando-a com divinas p1 .avras, em que ela muito se deleita va,. ate que
expirou com ditoso ·'im, como e de crer.
De outros muit< S· podia con tar, maxime escravos, dos quais alguns morreram bafizados de pouco, e outros ja ha dias que o faram: acabando sua. confissaQ.- iam para o Senhor. Peln que, quasi
seni cessar, andamos visitando varias Povoac;oes ·assim dos Indios
como de Portugueses, sem fazer caso das calmas e chuvas, grandes enchentes dos rios, e muitas vezes de noite por bosques mui
escuros a socorrer os enfermos, nao sem grande . trabalho, assim
pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo,
estando longe umas das oumaxime sendo tantas estas
tras,· que nao somos bastantes a acudir tao varias necessidades como
ocorrem, e, mesmo que foramos rnuito mais, nao poderiamos bas.
.
/ socorremos as neeess1'd atar. A JUnta-se
a 1sto,
que ' outros que
des dos outros, mnitas vezes estamos mal dispostos e fatigac1os cle
clores, desfalecemos no caminho, de maneira que apenas o poderuos acabar, e ·assim ainda que mais parece termos necessidade ainda
de medico que os mesmos enferrll.os. Mas nada e arduo a quem
tern por fim somente a honra de Deus, e a salvagao das almas, pclas
quais nao duvidamos dar a ·vida. Muitas vezes nos levantamos d0
sono, ora para os enfermos ·e os que morrem, ora para as mulheres
de parto, sobre as quais pomos as reliquias clos Santos (169), e
parem, e o que elas nao ignora.in, comec;ando a sentir as dares, logo
as mandam pedir;· havendo-se primeiro confr.':lsado. Entre estas
cousas acontece que se batizam e mandam ao Ceil alguns meniri.c-s
que nascem meio m.ortos, e outros movidos, o que acontece muitas vezes' mais por humana mallcia que :pol· clesastre, porque estas
mulheres brasilicas mui facilmente movem: ou iradas contra sens
maridos, OU OS nao teem por medo; OU por D.Utra qualquer ()•;asia.:;
mui leviana matam os filhos; ou
para isso algumas beberagens; on apertando a barriga; oil tomando alguma carga gran.de, e com outras muitas maneiras qne a crueldade cleshnmi:ina i.n
vcnta (169-A).
Isto me teem dito os doentes, porqne o que se ha de Jt.Jg, ··
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verdadeiro fruto que permanece ate 0 fim, porque dos saos nao 0
fazem contar nada a ninguem, por ser tanta a inconstancia em
muitos, que nao se p6de nem se deve prometer deles cousa que
haja de durar. Mas
aqueles que morrem no Senhor, que livres das perigosas aguas deste mudavel mar, abra<_;ada
a Fe, mandamos ao Senhor, transladados a vida, soltos das prisoes
da morte! E assim os bemaventurados exitos destes nos dao tanta
· consollt<;ao, que p6de mitigar a dor que recebemos ·da malicia rlos
vivos, e com .tudo
com muita diligencia em a sua doutrina, os admoestamos em publicas preclicas, e particl1lares praticas, que perseverem no que teem aprendido, confess.ando-se e comungando muitos cada domingo.
Veem tambem de outros lugares onde estao dispersados a ouvir as Missoes e confessar-se, maxime quando querem ir ii guerra.
A' confissao e mais sacramentos teem muita reverencia, e tanto,
que muitas vezes
os {'llferiuos qtH' se lhes abranchm! as
dorcs depois da confissao. Assim nao ha tlih"ida, que se acharia
muito fruto neles se estivessem juntos, onde se pud.essem doutrinar, de que se fez \gora experiencia na Baia (170), onde juntos
em umas grandes alrleias por · mandado do Governador, aprendem
mui depressa a cloutrina e rudimentos da Fe, e dao muito fruto,.
que durara em quanto houver quem os traga a viver naquela sujei0ao que temos.
Nas Festas principais, maxime quando se celebra o Nascimento, a
do Senhor, concorrem a Piratininga de todos .os lugares, comarcas, quasi todos m11itos elias antes; estao presentes aos
Divinos Oficios. e Procisso·es, disciplinandO-se· ate derramar sangue, para o que muito antes aparelham disciplinas com muita diligencia. 0 mesmo fazem em outros tempos, quando por alguma riecessidade se fazem procissoes. 0 Oficio das Trevas fazernos na
Igreja sem canto, que coneluimos tomando uma disciplina com
tres miserere. Tambem pregarnos a Paixao, infundindo grande dee muitas Iagrimas nos ouvintes, as quais tambem derramam
f'm a.hnn<'laneia nas
e comnnhors. •rnmbrm sc lhes cnsina a. rezar particularmente, e para ist.o lhes damos rosarios, para
ql1e dizendo muit.as vezes Ave Maria tenham principal am or .e de160 ..

XI. -- C.'\H'l'A DE S. VICEN'l'E (1560)

I
I
I
I

·I

voc;iio a
Sen bora. :Estes rosarios fez ,Jacome ( 171), ao torno, mui polidos, o que ele nunca aprendeu.r nero ex,ercitou e.sta
arte, porem constrangido pela obediencia e caridade, sendo esta obra
nunca antes dele usada, e ainda se fez. de mestr.e de
eRcravos que gastam nisto algumas horas, maxime
f,azer rosarios, OS quais distribuidos,
aos I:qdios, como a nos out'ros
nao sao pequenos. incitamentos de devo<;ao.
Para nao deixar de dizer, pois, o que vern a proposito, quasi
nenhuma arte das necessarias para o c<imum uso da vida
de fazer os Ir:rp.aos; fazemos vestidos, sapatos, princi:palmente al-·
percatas de um fio como canhamo, que n6s outros tiramos
uns.
cardos lan<;ados n 'agua e cm·tidos, cujas
sao mui necessarias .pela aspereza das sel vas e das grandes encheiltes d agi.1 a (172) :
·f.. necessaria passar muitas vezes por grande espac;o ate a cinta, e
algumas ·ate ao peito, barbear, curar feridas, sangrar, fazer casas
·e
de barro, l' olltras st>wPihantt>8 cou:sus Han sf' buseani ft.H'H,
de
que a ociosidatle nao ten; l·ugar algum na
Prossegui;nd'O, pois, o meu
i>rocedem os Indios na
doutrina da Fe, e em lugar clos catec.umenos, que de Piratininga
se foram, vieram outros
diva·sos lugares, que se vieram unir segundo a. vida Crista, fizer&:m casas de taipa para sempre mora.
rem, para os quais deu grande ajuda o Padre Afonso Braz com
incan<;avel trabalho.
Veem-se em muitos, maxime nas mulheres assim livres como
escravas, mui manifestos . sinais de virtude, principalmente em
fugir e detestar a luxuria, e que como seja comum ruina do genera humano, nesta gente
que teve sempre nao so imperioso senhorio, mas· tambem tirania a mais cruel, qlie c.omo
e para espantar e digno de grari.de dor, quantas vit6rias
e triunfos alcanc;am del a: sofrem as . escravas. ·que
senhores as
maltratem com bofetadas, punhaladas, a«}omes por nao consentirem no pecado, outros· desprezando-as, as oferecem aos mancebos
deshonestos, a olltras pOl'· for<;a qnerem roubar sua eastidade, defendendo-se nao somente, rt>pugnando com. toda a· ,:ontade, mas
com clamores, maos e dentes, fazendo fugir·-aos·
tMtam for.
Uma que foi por um acometida, perguntada de quem
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escrava, respondeu " - De Deus sou, Deus o meu Senhor, aquem
te convem falar, se queres alguma cousa de mim", - e com estas
palavras. ficou vencido, confundido, contando a--outros com grande. admirac;&o.
Indo outras a trabalhar por mandado do senhor, seguidas de
um
desavergonhado, como
levar por
a uma
delas, correram as outras depressa, exortando-a a propulsar aqnela
. injuria,· livrando a sua conserva, acharam ao homem em empur.
rues, de lodo em lodo, e p6, em que bem se podera consideraf a faciiidade .da torpeza e mal dade ,que queria cometer. Podia acrescentar a estes muitos
exemplos, que cada dia achainos, pelo que
quanto vale acerca de muitos pela- Divina
se p6de claramente
Ba.ndade, as exortaG6es continuas dos Irmaos, mas disto facil cousa sera conhecer quanto seja a fon;a e virtude da palavra Divina,
que p6de fazer correr das pedras copiosas fontes dagua. que alegrem a soberana Cidade de Deus.
Assim, nas cousas da doutrina se trabalha corn muito estudo
e cuidado, assim em Piratininga, onde ultra da eomum ordem em
. que cada dia dos nleses. sao chamados a ·rgreja, de noite se ajuntarn muitos machos em casa,
sinal para isto, cujas mulheres e escravas trabalham com muita diligencia em aprender o
que conrluz para a sua salvagao, confessando-se muitos, e comunvindo aos Sermoes e Oficios Divinos.
gando todos os
No que trabalham os Irmaos que teem a seu cargo, principalmente
o Padre Luiz da Gra, com urn trabalho incangavel e continuo, procurando a salvagao das almas; tres, quatro e cinco vezes reparte
o pao da doutrina aos famintos, e tao alegremente. se · ocupa em.
ensinar dois ou tres, cori:w se estivesse a Igreja cheia, pondo grande cuidado em visitar os enfermoo, admoestar pat"ticularmente a .
nns e a outros, e ouvir confissoes.
Os dias passados, depois do sol posto, . veiu um grandissimo
vento com chuva de graniso ( 173 ), que fazia tremer as casas, arrebatou os telhados, e fez grande estrago nos bosques: mandou o Padre q11c se ajuntasscm os escravos,. e o solito confugio da oragao,
e tomando comsigo ao Irmao 1VIanue1 Chaves interprete, andava d.e
easa e''' t·asa visitando a todos, pa:ra saber se havia aconteci.do al162
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gum desastre com !i caida das casas, acudindo com a me.dicina cor·
poral e espiritual, e a todos fez ajuntar na Igreja, que parecia iugar mais seguro, :tdmoestando-os, que pedissem a Divina ajuda:
velhos doertes e "rtieninos fez trazer a casa ate 0 outn dia,
que finalmente eru. todos se viu tambem um sinal da Divina babedoria, que parece que nimhuma cotlsa se podia, e de ·ia fazer
melhor do que se fez. Pelo que, nao sem raziio, estivera:tr t d :'S
com o Padre, assim Indios como os Portugueses, a quem tambem
pregou mui a miudo aqui, e em outras
com gran1le edidos ouvintes.
·
.
Muita cousa parece que se conta dos Indios, as quais ajuntll.rei algumas, de suas guerras, nas quais como tinham posto quasi
todos oo seus pensamentos ·e cuidados. e neles se se pudesse ver,
quao vagas sao a virtude e cloutrina da vida
os dias pas- ·
sados l!lendo encontrados . os inimigos vie ram a. um lugar, e tomii.ram mnitos cativos. 'Urn delPs clizia haver de se matar· em uma
povoa<sao perto de Piratininga; com sens cantos vimos i\S fest as
como e costume : saben do o Padre Luiz d.a Gr[ foi a da, para·
batizar aos moradores, que nao quizessem co:rneter aquel.a maldade;· prometeram-lhe que nao"haviam de deixar. su.jar sen lugar
em que havia tantos Cristaos com derramamento. de sangae ino.
cente. Mas como houvesse fama que se aparelhava todo o ner.essario para a morte, tornouOla uma e outra vez, estapdo aquela aldeia quatro milhas de Piratininga, e. os que ja eram batizados prometessem que tal nao se. faria, todavia um s6 cativo infiel, que
havia ali, vindo doutra parte para ganhar aquela inisera e torpissima honra, induzido por conselho de algumas velhas, detf;rminou mata-lo, e tomar o seu nome e insignias de honra. Sabendo
nos outros que' assim estava determinado, fomos la, .com.o quem
iamos negociar em outra cousa, porq'le nos escondessem como
costumam, para que o batizassemos, e a sua alma inocente
fosse participante dos gozos eternos. Etra u:m menino inocent.e
ate tres anos, mui elegante e formoso, que fizemos trazer deante
de nos outros, e batizamos, pesaudu-nos, urna varte lJDl' se L.aver
de matar um menino ·inoeente com tanta crueldade, e em
morte tantos vi, ja bat.izados, haviam gravemente pecar, e pc·r· ou!l5'3
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. tra parte alegramo-nos muito; porque logo sua inocente alma havia de ir passar-se a vida eterna, Isto acabado, e ja a causa estava segura, ·e nao· havia perigo de esconder: come<;amos di:mte
de. muitos a detestar aquela maldade, e notar-lhes di3 eobarde5' e
frouxos que queriam · em meninos pequenos vingar as injurias e
mortes. que recebiam dos inimigos, e amea<;ar-lhes com o Divino
J ui,zo, , e com a _morte, se fossem comer ' o menino ja batizado. Dealguris dias estando nos. outros ausentes, o mataram com
·pois
as .costilmadas solenidad.es, mas niio· o comeram, estando · presentes alguns dos moradores; e .outros que ja haviani'
1nais altas raizes na Ft\ ·foram para outros lugares;· nao querendo.
manchar os olho.s com tal' espetaculo (174). E'
muito
para espantar e dar muitas gra<;as ao Todo Poderoso Deus, que
nenl estes, nem OS outros dos lugares vizinhos que ja em. algum
tempo ouviram de nos m1tros, e ainda agora muitas vezes ouvem
11 -pa!l:lvra tle Dt'ns, niio commn Nlrne humana. i.1ao tendQ. eles xualgunta .. 111'111 mt:klo <lm; ('risti:i.os.
Ainda contarei outro exemplo que dara muita alegria. Pouco ba que cativ!miin ontro, que
a urn. lugar para
e detendo-se uma noite ·em Piratininga, foram os. Irmaos a combate-lo corn as armas da palavra Divina, a ver se podiam tomar
aquela Fortaleza, que ha tanto tempo havia estac1.o .octtpada de·
Sa tanaz, e converte-lo ao sen horio .de nosso · Salvador. · Logo ao
primeiro combate fugiu o demonio, que estava na sua alma, -querendo perde-lo para a Fe: .era um
parecia ter quinze anos,
de· urn hom natural; e respondia com tanta prontidiio e fervor· de
.coragao as cousas da Fe, ·que lhes perguntavam, que parecia
have-las aprendido: instruido pois pelos Irmaos, foi advertido que
se ofere!!esse com bom cora<;ao as irf5urias que os Indios lhe-. fizessem. No seguinte dia foi levado a outro lug.ar, e o seguin o ;E'adre
tarde, e os Irmaos Manuel qe Chaves e
Afonso Braz
d'Oliveira (175), interpretes. Perguntando-lhe depois · o Irinao
que tomou o euidado de o instruir, como o haviam t.ra"
tado, respondeu: "Uma vez somente me deram uma punhalada,
:mas
das tuas palavras, nao a sep.ti". Tomaram enliio o;; Irmaos. ·a seu c1lrgo de o instruir mais perfeitamente na .
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Fe, e defende-lo dos qull lhe quisessem fazer algumas injurias,
que naquele tempo costumavam fazer aos mogos. Davam-lhe tambern um.a moga, como era costume, para manceba e guardadora;
mas os Irmaos nao o consentiram, e o mesmo o aborreceu muit.o,
dizendo que nunca fo-ra eHcasado com o pecado. Niio faltaram
Indios que queriam o sacassem do poder dos escravos, e o envias,
sem para as casas a bailar toda a noite, e como nao quisessem os
escravos, lhes falaram palavras . insolentes e injuriosas. Outros,
passando juntQ do mogo, lhe diziam: - "l\Iorreras", - que era
palavra solene daquele tempo, o que ele niio sentia; e como os
Irmaos o quisessem proibir, diziam-lhes que
deixassem, e ja ele
nao sentia' aquela c.ousa. A' meia noite o batizaram, estando mui
bem iristruido na Fe, e admoestado que se entregasse todo a Deus,
e· se esquecesse desta vida em que ti:i.o pouco havia de estar: mas
o Senhor que o havia predestinado, ab eterno, estava ja tao apoda sua alma, que ·nao lhe lleixava Pl'llSill' uem dizer outra
cousa .. E. porque o Irmao l\Ianuel de Chaws perguntasse que determinavam os inimigos. sc· nos queriam fazer guerra, como soiam,
respondeu-lhe: - '' Oh, meu avo, deixa agora isso, que me quero
ir
Deus." Um pouco antes da manha em que o haviam de
matar, um Indio de Piratininga, Cristao mui estimado entre n6s,
fez uma fala ao red or dele e casas (como e .costume) ·admoestando
aos seus que deixassem aos Irmaos fazer com o inimigo tuclo' que
julgasse ser necessario para a sua alma, sem o que o teriam por
inimigo e destruidor. Vindo a alva, quando a sua alma havia de
ser vestida dos rcsplendores do Sol da Jush<.;a, o levaram para o
tt:rreiro, estando presente uma 'grande multidiio, atado pela cintura com cordas compridas, pegando muito.s por uma parte, e a .
outra toda solta, chegou-se a ele, o que o haYia de matar, usanclo
primeiro das suas eeremonias e ritos com a solene palavra "Morreras".
Gritaram-lhe os Irmaos que se pusesse de joelhos, o que logo . cumpriu, levantando os olh 0 s e as maos para os
Ceus, chamanoo pelo Santissimo Nome de Jesus, lhe quebrou a
cabcga COlli Ulll }JaU, e VOOU a allll<!. uituosa tla gloria i)iwrta! tlo:s
Ceus. Praza ao Senhor que tal morte nos de, !Sendo-nos quebrada
a cabe<;a por amor de Cristo. Ao morto lhe tirarani as corda_s, o
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deixaram sem fazer mais cousa alguma, e os Irmaos o meteram
em uma rede, e trazendo-o is costas para Piratininga, o entenaram na Igreja para se entoar canticos justos 'pela vinda do Senhor (176). Bemdito seja Deus, cuja infinita sabedoria chama
de diversas partes os seus escolhidos, para que ocupem o numero
que hao de ser admitidos a sorte dos filhos de Deus,
Dos mogos que falei no principia foram ensinados nao s6 nos
costumes Cristaos, cuja vida · quantQ era mais diferente da de
seus pais, tanto maior ocasiao dava d'e louvar a Deus e de .receber consolagao, niio queria fazer mengao por nao rt:frescar as chagas, que parecem algum tanto estar curadas; e daqueles direi somente. que chegando .aos anos da puberdade, comec;aram a apodcrar-se de si, vieram a tanta corrupc;iio, que tanto excedem agora
a seus pais em maldade, quanto antes em bondade, e com tanta
maior senvergonha e desenfreamento se diio as borracheiras e luxurias, Qtlanto com maior rnodt-stia e obediencia s'e entregavam
dantes aos
.
.
.costume:; Cristaos e clivinas instrw;oes. 'rrabalhamos
muito com eles, para os reclnzir ao caminho direito, nem nos espanta esta
pois vemos que os mesmos Cristaos prodedem da mesma mane ira.
Quanto aos Indios do sertao, muitas vezes estamos em guerra com eles, e suas ameagas sempre padecemos: mataram ha poucbs dias a alguns' Portugueses que vinham do Paraguai, ficando
ensoberbecidos com esta maida de, ameagando-nos com a morte.
Tambem os inimigos com continuos assaltos que dao nos lugares,
destr6em os mantimentos, e levam a muitos cativos. No ano pa:ssr.do derarn· em uma. casa aqui junto da Vila, e cativaram muitas
mulheres Ji.Ue tinham saido de casa, e iam fugindo: embargandosc nas ·c.an6as as levaram, ·mas entre aqueles uma mestiga, que
frequentava · aqui a dontrina e confiss5es, com animo varonil re- sistiu aos inimigos para a nao levarem, e como trabalhassem mui- .
t<; para a embarcar, e nao podiam conseguir, a mataram com feias
feridas, e e de sup6r qu'e da obraria com aquela
que
nmitas vezes dizia as outras que andavam na mesma doutrina, .
pri.ne:calmente um dia antes que a matassem, quando se despedi;·a. fldas, a quem costuHlav::t rlizer, , que, se os contrarios dessem
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em casa de seu Padre· e a cativassem, nao havia de .se deixa.r le,·ar viva, para que a nlo tomassem por manceba, como faziam a
todas as outras, porque se havia de deixar antes matar do .que
ir com eles, pois sabia .ie certo que corria perigo padecer
a sua castidade.
Antes disto vieram outros, e, com eles, quatro :Pranceses, que,
com o pretexto de ajudal"'"aos inimigos na guerra, se queriam passar para n6s outros, o que nao puderam fazer sem muito perigo.
Estes, como depois se· supos, apartaram-se dos seus, que estao entre os inimigos em uma povoagao que chamamos Rio de Janeiro,
daqui a cincoenta. leguas, e teem trato com eles; fizeram casas, e
edificaram uma torre mui provida de artilheria, e forte de todas
as partes, onde se dizia serem mandados por. El-rei de Franga assenhorearem-se daquela terra ( 177) Todos eles eram hereges, aos
quais mandou Joao Calvino dois que lhes chamant Ministros (17R ),
p&ra lhes ensinur o que haviam de ter e crer. Dai a pouco tempo,
como e costume dos hereges, comegaram a ter divers3.s opinioes
t.Jns dos outros, mas concordavam nisto que servissem r, Calvino
e a outros letrados, e logo· que eles respondessem isto, guardariam
t•Jdos. Neste mesmo tempo urn deles (179) ensinava as artes liberais, grego e hebraico, e era mui versado na Sagrada
e por medo do sen Capitao que tinha diversa opiniao, on p(ir qJJerer semear os seus erros entre . os Portugueses, uniu-se aqui com
outros tres companheiros idiotas, os quais como hospedes e peregrinos foram recebidos e tratados mui bcnignamente. li:ste que
sabe bem a lingua espanhola, comec;ou logo a, blasonar que era fidalgo e letrado, e. cqm· esta opiniao, e uma facil e alegre !!onver
sa gao que tern, fazia espantar os homens para o estimarem. Escreveu tambem uma breve carta ao Padre Luiz da Gra, que entao estava em Piratininga, na qual lhe dava conta de quem era,
e o que havia aprendido, dizendo que depois que o mestre
sua
adolescencia, variio singular, o havia metido nas escolas da;; .P1:eriil.es (180), ha,via bebido da fonte cabalina
ar:··oios
c1e sabeuoria, e se havia pa;;:sado ao estudo da Sacra
e
Divina Escritura, a qual para mais facilmerite poder
havia. aprendido a lingua Sacra, isto .§ a hebrea, · do'3 meFv·os
l'{)7
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Rabis, dos. quais .tinha ouvido de muitos peritos, e que praticaria
com o Padre quando se vissem. Estas consas quasi compreendia
no fim da· Epistola, que concluiu com urn· distico. Passaram-se
ruuitos
quando
a arrotar do
estomago_ cheio de
fedor dos . seus erJ;OS, dizendo muitas COUSaS sobre as imagens dos
Santos, e o que aprovava a Santa Igreja do Sacratissimo Corpo
cie .
do Romano
das- Indulgencias, e outras muitas que adubava com certo sal de · gra0a, de maneira que ao paladar do povo ignorante nao s6 nao pareciam amargas, mas mesmo doees.
_Sabendo isto o Padre J..Juiz da Gra, . ve.iu logo de Piratininga
a c•por-se a pestilencia, e arrancar as raizes inteiras clest.e mal que
comec;a.va o brotar. 'l'endo receio disto, e pensando qne t.al bastasse para indignar o Padre, e
suspeito, se porventura fugisse dele, mandou-lhe logo uma inYectiva, cujo principio era este:
Adeste rnihi ca:litos, affcrte lltihi ularli1h asci[J:ites ad f'aciendam
vindictam in Luduv·icum lJei osote.m &.e., na qual o acmmva e repreendia mui grandemente porque nao repartia o pao da doutri-·
na com os
por trabalhar na conversao dos Infieis,
e disto se nos amontoou muitas outras cousas, com qne esperava
se exasperaria o Padre. l\fas o Padre que tratava da causa de
Deus nao fugiu, tendo mais respeito a comum salvat;;iio ·de todos,
que a sua propria gloria; foi ao Vigario, requerendo que nao deixasse ir adeante esta pegonha luterana, e com sermoes publicos
admoestasse ao povo que se acautelasse daqueles homens, e dos li. vros que trouxeram che.itls de heresias. Porem o vulgo imperito,
em frequentes praticas, lo1.1vava aos
maravilhando-se de
sua sabedoria e eloquencia, apregoan_do
os
conhecimentos
que ti.->
..
nham d.os. atos liberais, e pelo contrario caluniava ao Padre IJuiz
da Gra,, dizendo, que enojado pela invectiva que lhe mandara, o
, perseguia. E o que e mais, ja a pestilen-cia pouco a pouco gt·as- ·
sava nos eoragoes incautos · da imperita ·multidao, que sem duvida
muitos se infeccionaram da
mortal, sem haver a menor
Ta1.i.tu valeu de 1·epente a sua autorillaJe <.1eant(' llc t_odos,
que muito se diminuiu a do Padre,. que todos tinham em muita
rt!pnta<Jali, por seu exemplo de vida e singular doutrina. Depois
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disto o mandaram para a Baia, para la se conhecer mais amplamente da sua causa, e o que la e aqui se fez acerca dele, e para
(jUe por cartas particnlares se saiba e nao e cousa que convenha
para carta geral, calarei: s6mente direi que se tratou a eousa de
maneira, que tera Vossa Paternidade ocasiao de grande dor, consiclerando quiio poueo caso se fez entre os Cristaos fieis da causa
da .Fe.
De.ste, sou·be o Governador os projetos dos Franceses
com naus
veiu combater a fortaleza (181). Daqui
foi socorro em navios
can6as ( 182)' e nos outros demos 0
tumado socorro de oragoes, alem das particulares que fazia cada
Em: diziani-se cada dia umas litanias na Igreja, acabada a missa:
tambem se mandou daqui urn Padre ( 18:3), com o Irmao interprete (184), a rogos do Governador, para que s-e ocupasse em confessar os soldados, e ensinar aos Indio,; que com eles haviam vindo.
\'olton o Irmao mui doente de febres e
de sangue, pelo
muito trabalho e frio que sofreu, ma>; logo saroti pelo favor da
Diyina Bondade.
Era a fortaleza mui forte, as.sim pela natureza e. situagao do
lugar, toda cercada de penha\, que se niio podia entrar senao
por uma subida estreita e alta por rochas, como pela muita ·artilharia, armas, alimentos, e grande multidao de barbaros que tinha,
de maneira que pelo juizo de todos era inexpugnavel. Acometeram (185) con;t tudo isto por mar e por terra, confiados no Poder
'Divino e no seu proprio: defendiam-se os Pranceses com os inimigos, travando-se grande e cruel peleja : de ambas as pat:te.s morreram muitos, e os mais deles dos nossos, e veiu a tanto, que ja
tinha:tn perdida a esperanga da vit6ria, e tomaram conselho como
Sfill perigo se poderiam embarcar e
as
..oes que
estavam em terra, como pelos perigos, o que por certo nao pucleram fazer sem morrerem muitos; mas tendo (IS nossos cometido
tao ardua, e ao parecer de quasi todos temeraria, pela
e fe fo' ram ajudados do Senhor dos Exercitos, e quando ja nos navios nao
h1via polvora, e os que pelejavam em terra estavam ,desfalecidos
prlo muito trabalho, fugiram os Franceses, desampara.'ram a torre,
recolhendo-se as Povoagoes dos barbaros em canoas, de maneira
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que e de crer que muitos fugiram mais com 0 espanto que lhes pos 0
Senhor que com as forQas humanas. Tomou-se, pais, a fortaleza, em
.que se achou grande c6pia de cousas da guerra· e xnantimentos,
mas cruz.-'!lguma, imagem de Santo, ou sinal algum de catolica
doutrina se nao achou, mas grande multidao de livros hereticos,
entre os quais (se por ventura isto e sinal de sua reta Fe) se
a chou um Missal com imagens roidas. Socorra o Senhor as suas
ovelhas.
Com o Governador .veiu o Padre Manuel da Nobrega (186),
mui doente, magro, com os :pes e cara inchada, pernas cheias de
postemas, e com outras muitas enfermidades, das quais, como
aqui chegou, come<;ou a se achar melhor, e esperamos na· bondade do Senhor que pouco a pouco lhe ira dando saude. Os
Irmaos tambem adoecem as vezes, mas em breve tempo convalescem; os quais com en tender com a saude dos proximos muito mais
trabalham pela sua, serYindo ao Senhor com alegria, danclo-se aos
s•llitos exercicios da
obecliencia e humildade, e exortando-se
com muitas praticas j. virtude. A maior parte esta sempre em
ratininga, onde alguns filhos de Portugal aprendem gramatica:
aqui estao sempre dais sacerdotes. 0 Padre Luiz da Gra na.o tem
zssento firme para melhor acudir a todos: agora esta em Piratininga, on de har muitos Portugueses ·coni toda a sua familia, e ai e
em outros lugares vizinhos trabaiha na cloutrina dos Indios, agora
aqui, e em outros lugares ao derredor procurando o provei.to · espiritual dos Portugueses e seus escravos. Ha pouco recebemos cm·ias
em que se lhe encomendava o cargo dE\'lta Provincia (187), o que ele
disse aos Irmiios, chamando a toclos na Igreja, e mandando-os sentar, posto ele de jof:dhos (188), acusanclo-se gravemente, afirmando
n&o ser ·apto para tal cargo, e depois prostrado por terra, beijan-.
do OS pes a todos OS Irmiios. Isto e, Reverendo em Cristo Padre,
-o que queria saber .daqui; resta que com a.c:;siduos rogos encomende
a Nosso Senhor estes minimos filhos da Companhia, para que possamos conhecer e perfeitamente cumprir sua Santissima. Vontade.
Colegio da Ilha de Sao Vicente, ano cle 1560, o 1o de J unho.

da Companhia de Jestts.
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NOT AS
(168) Copiada D livro de registro CartM dos Padres aa C'J'Jl',panhia de
'Je8'Us sobre o Brasil,
fl. 79; em castelhano. Pbl., vertida para o pornos .l!lnais. do Rio de Janeiro, de Baltazar da. Silva Lisboa.. VI, pano "Diario Ofieia.l", do Rio, de 8, 17 e 24 de
ginas 111-139, e repr·
janeiro de 1884, por.
de Melo, que tomou com .o texto a. liberdade
de suprimir os trechos
realistas .. Antonio de Alcantara Machado pbl . , no
original castelhano, c{ ·ca da q'uarta parte final desta · carta, na. 8'.1a memoria Anckieta na
itania .·Mr. Siio Vicente, Rio, 1929,. p. 83-6.
(169) j'3upersti<;iio universal essa, a.inda hoje
c1o eolocar sabre a parturiente reliquia.s e imagens de santos, sobretudli. ·a. cintJlra de
Santa Catarina.
·"
(169-A) Cf. Gan.davo (Tra.t., p. 51-2) no trecbo
que se
ao
costume indigena de dar, ao cativo, condenado a morte, "uma india mo.,a, a mais
fermosa e honrada que, ha na aldeia, pera que durma com ·eJe": "E sea
que dormia com o cativo fica prenhe, aquela
que pare depois de· criada,
matam-a e eomem-a ( .: .. ) . E porque a mae
b fim que hiio de dar a esta
muitas vezes quando se sente prenhe · mafa-a dentro da ha:rriga e .faz
. com. que morra" (ou "mova", como registra a ed. das Noticiaa VUramarinas
e ese.reve Anchieta, dando a mover o sentido de abortar).
(170) Em 1558, logo depois de tomar posse do governo, Mem de Sa,
a eonselho de. Nobrega, para estabelecer a paz
OS Indios da Baia e fa.-

eilitar a sua eatequese, promulgou tras leis, "sob graves penas": "Primeira,
que nenlmm de nossos. coniederados ousasse dali em deante comer came humana. Segunda, que niio fizesse guerra, seniio com. causa justa, aprovada
por ele· e os de seu conselho. Tereeil'a, que se juntassem em povoa(}oes grandes, em f6rma de republicas, levantassem nelas igrejas, a que acudissem or.
.ia cristSios a cumprir com as obrigacoes de sen eRtado. e os catecumenos f,
doutrina da Fe; fa.zendo casas aos Padres da Companhla pera que residissem
entre eies, a fim da instrm;iio dos que quisessem con-verter-se"·. Assim, ic:tam
fundadas "qu.atro poderosas aldeias": Siio Paulo, Siio Tiago, SB,o J oiio e
Espirito Santo (S. de Vase., Cron., I. 2, fls. 50-2).- Cf. lnf.,dos Prim.
..Jldeiam.
(171)

Diogo Jaconie (v. nota 22).

(172)

V. nota 50.

(173)

Of. S .. de Vase. (o., c., I. 2, n. 86) e v. C.:zrta X.

(174)

Of. S. ·de Vase.

(175)

V.

(176)

Of. S. de Vase.

nota

(o. c., 1.

2, ·n. 87).

660.

(o. e., 1. 2, n. 88).

(177) Villegaignon chegou ao Rio de Janeiro em 10 de novembw de
Ui55 .. De'PQis de tratar se estabelecer na ilha da Lage, <'onstruiu na
Seriripe (hoje Villegaignon) uma torre a que deu o nome de Coligny.
(178) Com a expedi<;iio de Bois le Comte, sobrlnho de Villegaignon, dH·
garam ao Rio de .Janeiro, em 7 de marco d-a 1557, quatorze en'liadoz ila.
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fgreja de 3enebra, entre os
dois pastores, Guillaume Chartier e P:r-rre
e o estudante dt> teologia. Jean de Lery (J. de Lery,
i''•m Voyage fo.iet en la Terre· dtl. Breail, ed. Gaffarel, 1880, I, p. 42:4).
(179) ·Jean des Boulez ou .;·Ilanes cie BoJ&s, o Jean Cointa de
(o.
'' . , I, p. 90) . Yindo com Bois le Comte em ·!557, :f;sli exp'ulso do forte de
Coligny por Villegaignon e· refugiou-se com outros frauceses na aldeia de
Olaria, · Em 1558 ou· 1559 chegou a fortaleza. da.
(Sio Vicente),
co... a noUcia da invasiio dos tamoios chefiada por
franeeses, de·
'l.Lulc.i.a c:ue foi a sua vinl!'ll.nea contra
e lhe valeu o reconhe· dos vieentinos. Turbulento, inteligeilte, falarido perfeitamento o es·
,.anhol, eom-eQou logo a bostilizar os jesuit-as t' escrevcu uma. invectiva que
mandou a Luiz da Gri, que deseera de ·Piratininga para desmar.<"arii-lo. En·
tregi.lc ii jy.sti!<ll. eelesiaatica, foi remeti;q.o para o Norte. Esteve em
J'orto Seguro, Pernambuco e Baia, onde piis :aiem de Sli ao par dos aeon·
·teeimentos do Rio de Janeiro .. Em 1560, tornou ao Sui na armada do gover·
mtdo·t· que dcsalo.iou os franceses da fortaleza de Coli2Jly, tomando parte no
combate. que a.uxlliou· grandemente com suas infor.ma()oes. Seguin depois· para
Santos. oude o ''igario
Monteiro, na 'lUnlida.de de ouvidor
tieo e a requerimento ilo padre Luiz da Gri, ordl'nou uma devassa., afim de
Hpurar aR heresias de que era aeusado Boles. Alcgava Luiz da Grii. que a de·
v1ossa feita. fl'll' or.asiiio fla primcira. tlsta!la ilo
na f1apitnnia vieen·
Nobrega, Anchietn. rer·
tinn, S() perdera. Na St'gnnda. depusernnt OS
1•iio Lniz c alguns
entre os Qll:t.is .Tosc Ailorno. Ahsohirlo pelo
ot:.,·idor eclesiastiro, rttH' niio achcru
rlcpqimt>ntos pront ae '' rousa imporpam o bispo d. Pedro Leitiio,
t ante nem Qtte obrigue" e apelou dn
f]ne voltava para Portugal. Ao
cmbarcou Bole.s na nftu de Estncio rle
arribar a nau na Ba.ia,
28 de dezembro de 1560, foi
a manda.do do
bispo, e recolhido ao c.arc.cre. Inst-mn:arlo o auto de ct.tlp:ts, tomaram-se, entre
outros, os depoim.entos de -Estaeio de Sa e dos jesuitas Gaspar Pinheiro e
Gon.;alves. Finalmente. j{l em meindos rle 1563, a\·oeada a causa pelo
d. Heul"ique, Boles foi J'emetido para o. Reino, na nau Barrileira,
de que era "mestre e senhorio" Gonc;nlo Dias da Ponte. Entregue, a 28 de
ou.ttihro flo uteSnHJ auo. ao alr.airle rlo cnrr-c>1·.e rla JnquisiOO.o rle Lisboa, res·
f·llndeu a prOCfSso. durante o qull l rcqtiercll uma justifiea-<',iio dos servic;os
pr.e8tados ;no Rio de Ja.neiro. 0 Tribunal. por ae6rdao de 12 de agosto de
1!i64. recebeu-o na Santa Madre Igre.ia. como pedia, sob eondicii.o de abjunlr ·seus "-hereticos errores" e condenou-o "em pena e · penitencia" ao careere,
"polo
que paree.el' aos Inqui&idores''·· Recolheu-se entii.o Boles
JllOS·
toiro de· Sio ·Domingos; onde niio
a ficar tres meses por !he ter sido
loR"Q: perillitirlo: cumJ)rir em liberrlaile o reRto <'Ia 11eniteneia. Mas tarde foi
des
para a ;india .. E '. assirn, redondamente falso que tenha sido exe·
&m "1567 ·no Rio de Janeiro. c.om Affehieta feito seu assistente r.spi·
. ritual· '( Anch., lnf. de 1584; Ca1·t. .A. v., XL VIII, e nota 192 de 'Afrnnio
· Peixoto; P?·oee.,so de J oao de BolC.v e
. reqtte·rirlo. pelo meRmo,
"An. da Bibl. Nae.", XXV, p. 215-308; Instnt.mento dos servi9os ile Mem
ile Sa, 1. c., XXVII, p. ·129 e seg..; Den. do. Bo.io., nota de R. Garcia,
p. 331: Candido Mendes, "Rev. do Inst. Hist.", XLII, parte II, p. 1412Ni; Ra.nliz Galvli.o, "Revista Brasileira '', Rio, -I, p. 283; Capistrano, nota
a Varnh., o. e .. 3• ed., I, Ji. _454,5, e Prol. ao I. III de frei V. do Sal\'Jdor, o. c., :J• ed., p. 140-1; Celso Vieira; .A.nchieta, 2• ed., Rio, 1930,
p. 76-86). - Sob1;e a vida de 'Jean Cointa ou Cointat (tamMm eonheeido
peh1 _nome de HP.ctor e doutor em teologia pela Sorbonne) no Forte de Coli·
gny, a sua eonversiio com Villegaignon ao protestantismo; seu casamento emu

(1'161'1

uma fra.ncesa e as disputas teologic.as que tornado
ou nao uo cnv , alem do
citado
tolieismo, sustentou contra os pa.stores de
da Lery, o capitulo po·r
eorerito para :l. obra de Jean Crespin, H·istoire des
Ma·rtyrs persecutez et mi8 d morl pour la verite de 1 'e t''lngile, etc. (que teve
varias edigoes a partir de 1554, sendo mais completa a data.j& de Genebra,
1619) e a Histoire dtt Bresil F1·an9o.is o.·u
-slecle de Paul Gaffarel
(Paris, 1878), onde a1ia.s veu1 reproduzido elll apendice o capitulo que Lthy
eecreveu a. pedido de Crespin. Note-se que, segundo Gaffarel, Cointa \'eiu· ao
.Brasil com Villegaignon, em. 1555 portanto. Mas as declarac;oes, uao s6 P,e
Lery, como do· proprio aventnrei;-o e da.s teatemtlnhas por ele anotadas n.tt justifica.c;ii.o eonstante do seu proc-esso perante ·a Inquisic;.ii.o, prova.m que Cointa
ehegou em 1557, na frota de Bois le Comte. Leia-se ainda a ·earta de Yille&'Bignon, reproduzida pelo ruesmo Gaffa:tel (o. c., p. ·101), enl. que o funda·
dor da Franc;a .A.ntartica se refere a "un iacobin renye,
Ieltan Cilintat,
E'll·
homme d 'entendement prompt e versatile", que em ·Paris &c reuniu
viados de C'a.lvino, que Bois le Comte trouxe ao Rio de Janeiro. A carta e
bastante curiosa, revelando que Boles "voulut suh"!'e nne doctrine :l. pru·t.":
"il se mist a deffendre et publier Ia confession d 'Auguste, et sans rlissimuler, impugner la doctrine de Calvin". Acrcscenta. Villegaignon que Cointtl
os calvinistaa, quando estes, deixando o forte de (':Jiigny, lmhitaram dw·ante dois meses a aldeia de Olari.a, · nntes rle
e1•tb11rrp1e parn n EulO}Ja, em 4 de janeiro de 15ii8 .
NoUJe dado us filhas rle l'ic1·us, rei da ;\ftrcedonia,
l:rtnbE'Irr
ou porone \'t'ncessctrt aqtl('l:ts no tol'lt(•io :t "l.lt' St' l"l'fE'I"f l)··irli•r
.• 1. V), ou porque residissern no monte Pi,rus on Pieriu8, na
(Mitol.).
(180)

a.s

(181) Em novembro de 155!l llflOrtou ii B:ti:J, soli o rom11ndo rio l'arnlaQ·
xn6r Bartolomeu Vasconcelos da Cun.Iit!., :1. :muadn. enviaua de Portugal' ram
l'ombater os franeeses do forte de
]';us . primeiros ntesrs
l i'i61)
Mem de Sa com duas naus e oito
:nenores rhegou (!
do
Rio de .Taneiro1 onde fic.ou [• esprc.-r. uo n!forc;o de Sao Vicente.·
(182) 0 socorro se e.ompnnl.a de unt '· fermpso berg·autim 'artilhlldo,
com ·algumas eanoaa de
·e sci!dados destros l'm semPliumte geuero, llr:t
e
:s. rle Vase .. o. c., L 2, n. 77).
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CARTA DE S-.

j
Fernii.o Luiz. por aleuuhu. Can·a1•eta, de quenr muito poui'o 1'
sabt>. Foi reeebido em Sio Vicente provavelrnente, devendo ser ele o irmao
Fernando,
de 15 at6 18 anos", ·a. que sc ref ere Pero· Co:-rea em eart:.t.
de !551 (Cart . .
Yil)-. J:!!m 1561. na V:iia de
sendo j:{ orcleuado
cle misaa, depiis na devas11a
para apurar as
de qu'! e!·a ncus:trlo
roao de Boles (v. nota 179) .
0

:r
:f:

.("

r

I

(184)· Gaspar Lourenco. que foi .recebido em .Sij.o
· rior I,eo,larcto Nunes. no ano de 1549. Seguiu, como dee.lara Anehieta. no socorro eu.
viado_ em 1560 para tomar par.te no combate ao forte cle Coligny, cle onde
tc>rnou enfer.rno- a Sao Vicente. Restabeleeido, seguiu· ])ara a BaJa, n 2J de·
junho, com Luu• da....9-ra e oiitros irmli.os, na frota de :M:em de Sj;. Chegarlo
a Bala a 29 ie agosto, ai se ordenou e, corno '' Clic•n·o na IinA"mi
(Cart. · .A.v ., LIII) que era, grandemente auxiliou a ohra de· eatequt>so, Qltau-·
do irmii.o, "serviu sempre de interprete das
ao padre T,uiz da.
Grii." e foi por este eseolhido em 1561, iii padre, par::i em <'oir;p:t·.hin do
irmii.o Simio
restaurar a ca.sa de sao Jouo· (C1ut. At"., "\":LY) •

17f

'··
JOSEPH DE
'

Com esse iim partiu d:J. eid;tde tlo SalYador n. 15 de
daqudc
t:om
eseala. pela aldeia de Fliio Tiago. onde pregou. Em 1562. aeompa.nhou JJuiz
da Grii. na
:'ts alde.ias de sao Pedro e Santo Andre. Ainda oom D pro·
vincial, este\·e depcis :a'l. de Santa Cruz de Itaparic.a, onde os padres sc de·
moraram cinco
Voltando dessa ilha pa.ra. a Biira, jogou-se ao mar
com os indios afim de salnn· a ·jangada em que fazin.m a tra\"essia. Dois
.a.nos ma.is tarde, 1564, residiu de novo na aldoia de Sao ·.roao, com o padre
1-Jalta.z..-u Alvares. P. \ isitnn r•1111 Gra a lle
Paulo. Em janeiro rle 1575,
roelo provincial Inacio rle folosn foi envindo c:om um irmiio para iniciar a
uttflQuese llo 2'entio (lo Rio Real. em euias terras lovantou as igre.ias de Sao
Tome, N ossa Senhora da · Esperanli3 e Santo Inacio (est a na aldeia do prin·
· eipal Curubi) . Passou em seguida ao Cirigi, onde eonstruiu a igreja de Sii.o
Paulo. Com ·a destrui<:iio das igrC'.ias. e1p virtudc da re\·olta dos indios dean·
t.e dos agravos Que. lhes faziitni os reinois. tornou o padre Gaspar
fl. Bn!:1., <'OUL l. 200 almas. Indo depois ao sertao (JO Arabo. '' trouxe outro
g-olpc lle gente" (]11(.
Prim. A.ldeiam.. ) .

(18.3)
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Sio VICENTE',
1561 (189) ..

PADRE GER.t\L. I)ioGo LA-INEZ, DE
jUNHO DE

A'
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0 ata.Que se (leu a l .'i de murco de 1560.

( 186) Ao eontrario do que. afirn'ia S. de Vasconcelos (o. c .• I. 2, nu·
rnero 77), Nobrega, como obse.n·a. Capistrano (nota a Varnh., I, p. 385) 1
preee.nte ao com bate contra o forte de Coligny. Para Sao Vicente, so
scguiu, em eompanhia de
de Sa. tlepois de terminada. a lut.a contra
segundo se
de sua.s proprias pnlanas na carta diri·
gina no cn.rdeal d. HenriQue (Cart., XXI).
(JR7) A patente de provincial trouxe-a a leva jesuita vinda. . corn o
a Bain. a 9 de dezembro de 1559 (S. de
bispo d .. Pedro Lei tao e Que
Vase .. o. r .. I. 2. n'. ;fjg 4).
(188) Era assim de ]oelhos oue os jesuitas de Portugal· recebia.m sua
iudica<;io para as· missoes. costume inaugurado pelo ·padre Joao da. Beira no
Colegio ·de Coimbra em 154!i, quando escolhido para seguir na primeira leva
dali enviada para a 'India (B. Teles, o. c., I, p. · 221-4). E foi tambem de
joelhoa · e "beijando os pes a todos", como ele narra de ·ora, que Anehieta
em 1578 i'ecebeu sua patente de provincial (}'ero Rodrigues, Vida do Padre
Jose de ..d:nchieta, "An. da Bibl. N ac. ", XXIX, p. 221) .

Par1ida do Padre huiz da Grii. para a Bafp,. - Nob,·ega: em Pira- Yisita. as al'tininga. - 0.. caminho de
discipulos . ....:.....
de Oaiubi e de um seu
deias iJ,os
filho. · - N oticias ·de. Santos
Itanhaen. ·do
capitiio-m6r. de Scvnto And1·e·da Borda do Campo parq Piratininga. _:. Gregorio Serriiq: -- Assaltos dos
Indios e desforfio dos Porlttgueses. - Pestilencia, de camams
de sangue. - jforte do irmii.o Mateus Nogueira..

No

ano
por
vias o que o Senhor teve por
hem obrar
partes, (!nde andamos na salvaQ&o· das
almas: Agora darei conta do que querera saber. Vossa Reverendissima para a .consolac;ao dos Irm.ios, que desejam saber novas de
nos ontros, com.o ri6s
as .desejamos deles .
Bala de
. Depois da part;'ida do Padre. Luiz da Gra para
.os Santos, com . o Governador, no mes de
um.· dia
.
depois de S.; ·
Batista (190), se foi o Padre -Manuel da Noque
brega .a· Piratin.inga a. Visitar os · Irmios', os quais
gou da Baia airida :pao havia visitado por suas· muitas enfermidades, de que se . estava curando, que depois que ·um pouco eon"Valesceu, se partiu logo, passando . assas trabalho, por ter as pernas todas chagadas, lanc;ar sangue pela bOca, e ·os caminbos sc-rem
m.ui asperos e despovoad<is, onde nio ha
seniio des Tl·
gres,
cujas
pisadas
·
acham;os
muita:s
vezes
frescas,
por
onde pru.sa.
.
.
/
mos; e e
onde se ha de pousar, fazer casa; ou por me175
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