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''Deus, entre todos os Reinos do mundo escolheu particularmente Portu
gal para seu Império e própria morada na terra. E tudo tsto se deve a Santo 
Antonio, por ser ele o Sol do mundo e Portugal o Império de Deus ". 

(Frei Agostinho da Conceição, OFM, Rio de Janeiro, 1674) 

Introdução 

Desde seu descobrimento, até nossos dias, no Brasil. centenas e centenas 
de homens e mulheres viveram e morreram com fama de santidade. Rar é o 
cemiténo ou 1gre1a antiga onde não haJa pelo menos um túmulo, ou lápide, alvo 
de devoção popular, com intermináveis velas acesas e placas indicativas de 
"graças alcançadas" por intercessão de Santa lzildinha de Monte Santo, Santo 
Antoninho em São Paulo, Nhá Chica em Baependi e outra homónima em Taubaté, 
Santa Palmira em Juiz de ora, Maria Bueno em Curitiba, Damazinha no Rio 
Grande do Norte, Santa Etelvina em Manaus , Domingas e Miguel em Belém, 
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Este nsaio faz paria de uma pesquisa m ís ampla sobre 'Religiosidade e lrreligiosidade no Bra lt 
Colonial", que contou com o apoio de CNPq Agradeço aos Professores Cêndldo Cosia e Silva da UFBo. 
e He1~ nqu e Osvaldo Fraga de Azevedo. da UFJF, d1versas inlo1maçOes sobre hag1ografla, aqUI aprovei
Iradas. 

VARIA HJSTORIA, Belo Horizonte, nº 13, Junho/94, p.44-66 

Bastião Coelho em Pelotas, Mãe Marcelina do Maranhão, etc.1 Em certas casas 
mais devotas, podemos encontrar folhetos de cordel, quadros ou até imagens 
reproduzindo a figura de alguns destes santos mais populares, notadamente de 
santos sacerdotes, como os taumaturgos Padre Donizetti de Tambaú, Pad~e 
Cfcero do Juazeiro, Padre Bento de I tu, Padre João Maria de Natal, Padre Anton1o 
Ribeiro de Urucãnia, e vários outros.2 A partir dos anos 80 torna-se a santa mais 
popular do Brasil a Escrava Anastácia, com biografia escrita, santinhos e até um 
templo a ela dedicado no Rio de Jane1ro, não obstante faltar qualquer prova 
documental de que tenha existido de fato.3 

Bem poucos destes "santos" populares contam com processos de beati!i
cação, o primeiro passo para serem oficialmente reconhec~dos . pela IgreJa 
Catól ica como veneráveis, beatos e finalmente, santos, exceçao fe1ta do Padre 
João Batista Reus, jesufta alemão radicado no Rio Grande do Su1;4 da carmelita 
carioca Madre Maria José de Jesus, filha do agnóstico Capistrano de Abreu; do 
Padre Eustáquio, de Belo Horizonte, fundador dos Padres dos Sagrados Cora
çOes; de Irmã Paulina, que fundou em Santa Catarina a Congregação da 
Imaculada Conceição, e do mais antigo candidato do Brasil aos altares, o Padre 
José de Anchieta, beatificado por João Paulo li em 1980. 

Se nos séculos barrocos, Portugal e Espanha costumavam disputar entre 
si para saber qual dos re1nos ostentava o maior número de santos e beatos 
reconhecidos por Roma, hoje não resta a menor dúvi da que sobre este particular, 
a América Espanhola deixa o Brasil na rabeira, posto não contarmos até hoje 
com nenhum santo canonizado, enquanto já formam uma rica constelação 
celeste os santos hispano-americanos, destacando-se: no Peru, Santa Rosa de 
Lima, São Martinho de Porres, São João Macias, São Torfbio de Mogrovejo; no 
Equador, São Miguel Cordero e Santa Mariana de Jesus; no México, São Felipe 
de Jesus e seus companheiros mártires, e na Colómbia, São Pedro Claver, o 
apóstolo dos escravos.6 

Se ainda não possulmos santos próprios, podemos quando menos contar 
com alguns já reconhecidos ocupantes da corte celeste, que de alguma forma 
estiveram ligados ao Brasil, como Santo Inácio de Azevedo e seus 39 compa
nheiros jesurtas, martirizados pelo calvinistas em 1570 quando navegavam em 
direção à nossa terra. Podemos nos orgulhar também com o privilégio de terem 
pisado em solo brasileiro, quando a caminho para a !ndia, os jesurtas São João 

1 Cascudo, Câmara, Supersth;:ão no Brasil. São Paulo, llatíaia/USP, 1985:377 
2 Frade, Rit de Céscla. "Santo de casa faz milagre", Comunicações do ISER, no 3, nQQ, Agosto 

1984:29-42 
3 Teixeira Nelo, AntOnio. Anastácia: Escrava e Márllr Negra. Rio de J neiro, dltora co, s/d 
4 B umann, Pe. Ferdinando. Padre Reus. Um apóstolo do Coração de Jesus. São Leopoldo, s/e, 1987 
5 Bolero. Frei Samuel Maria Restrepo. los sessenta e três santos americanos. Medellln, Editorial Selou, 
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de Brito e São Francisco Xavier - este último aclamado Patrono de Salvador e 
do qual a Catedral baiana possui belo relicário onde se conserva o braça da 
taumaturgo do Oriento. Mais recentemente os italianas Santa Francisca Xavier 
Cabrini e os Beatos D. Orione e D. Calábria também aqui estiveram, consagran
do bons anos de suas vidas ao apostolado nesta terra que São João Bosco 
profetizou não apenas glonoso futuro mas inclusive o local apropriado. no 
Planalto Cenlral, onde devena ser construfda, como de fato o foi. nossa nova 
capital. 

Se em pleno século dos computadores e da informática, muitos são os 
varões e donzelas acreditados pelo povo como beneficiados pelos céus e 
portadores de poderes sobrenaturais- quer ainda em vida, como Irmã Dulce 
ou Frei Damião, quer post-mortem, como Odetinha ou o Monsenhor Rios e tantos 
outros, nos séculos passados, quando Deus e o Diabo, assim como a Mula sem 
Cabeça e Saci Pererê se faziam resente no quotidiano e imaginário de todos 
os filhos de Eva, o culto aos santos e às suas rellquias era muitíssimo mais 
corrente e generalizado, dado que a religiosidade acrltica e emocional repre
sentava componente básico do processo de socialização de todo católico. E 
para os relutantes ou blasfemos que ousassem negar ou desrespeitar os santos 
e bem-aventurados oficializados pelo Papa, lá estava atenta a santa mais 
perigosa da Cristandade, a Santa Inquisição, pronta e ágil para prender e 
castigar tais insensatos. 

Neste ensaio, nosso principal obJetivo é tão somente propor uma tipologia 
dos servos e servas de Deus venerados como santos no Brasil Colonial, 
agrupando-os nas seguintes categorias: Mártires, Clérigos e Religiosos, Santas 
Mulheres, concluindo com uma relação dos que tiveram a má sorte de serem 
considerados Falsos Santos. 

A Santidade no Brasil Colonial: Tentativa de Tipologia 

"Doze são as portas por onde se entra na Jerusalém Celeste, por que são 
diferentes os caminhos por onde a graça divina dirige os justos". 

(D. Domingos Loreto Couto, OSB, 1757) 

Na corte celeste, ensina a Teolog1a Católica, além da Santrssima Trindade, 
que ocupa o trono mais resplandecente, de Maria Santfssima e de uma miríade 
de Anjos, Arcanjos, Querubins, Serafins e mais potestades aladas. habitam uma 
infinidade de santos e santas que se hierarquizam na seguinte ordem de 
grandeza: mais próximos da Trindade estão os Apóstolos e Profetas. seguidos 
dos Mártires. das Virgens, dos Confessores (que incluem os santos Papas, 
Bispos. Doutores da Igreja, Sacerdotes, Religiosos e Leigos), e em último lugar, 
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as Santas Mulheres nem virgens nem mártires.6 

Na história colonial do Brasil, fizeram-se presentes quase todos estes 
modelos de santidade, não ape as personificados em cidadãos reais, como 
materializados em grande número de aparições imaginárias. Consultando o 
célebre Santuário Mariano (1722), localizamos numerosas apançôes de Nossa 
Senhora em terras de Santa Cruz, sendo provavelmente a primeira ocorrência 
na freguesia de Ilhéus, nos primórdios de sua conquista, quando Mar!a Sant!s
sima travestiu-se em vigorosa Amazona e montada num veloz cavalo, hder~u os 
luso-brasileiros na vitória final contra os perigosos Aimoré. sendo a part1r de 
então cultuada nesta localidade sob o título de Nossa Senhora da Vitória? 
Milagre idêntico também foi atribuído a São Sebastião, o qual fora visto "sob a 
forma de um mancebo mui fero e termoso combatendo em pessoa ao lado das 
forças de Estácio de Sá na batalha que assegur~u o dom!~ io lusitano sobre_? 
Rio de Janeiro".a O próprio Apóstolo São Ta11é tena percornd~ as terras bra.slll
cas antes mesmo do desembarque dos colonizadores, deixando cruze1ros 
fincados nas praias e marcas de seus pés n~s p~dras .. se~undo depoimen~o dos 
aborlgenes amplamente divulgado pelos pnme1ros mss1onár~os 1esultas .. 

Deixemos as supostas aparições de santos antigos ocornda.s no Bra~ll para 
nos ocupar daqueles colonos luso-brasileiros que por suas v1das e wtudes 
heróicas, foram reconhecidos por seus contemporêneos como bem-aventura
dos. 

Mártires do Brasil 

Depois dos Apóstolos e Evangelistas, privilegiado~ por terem conviv!d~ com 
0 próprio Fi lho de Deus Encarnado, os Mártires, heró1s lutadore~ da ml!c1a do 
Senhor, ocupam os primeiros assentos junto ao Trono da Santfss1ma Tnndade. 

"Oh! Como é preciosa a morte dos Santos ! Estão agora diante de Deus e 
dele jamais serão afastados!"10 

Na história do Brasil, ultrapassam a centena os católicos que preferiram 
sofrer os horrores do mart!rio do que arrenegar a "verdadeira religião" . 

Salvo erro, foi entre os anos 1555-1567 que pela primeira vez três fndias do 
Brasil receberam a palma do martírio, mortas pelos Tamoios "por quererem elas 
antes perder a vida que a castidade e pó r em risco a salvação" .11 Todas eram 

6 Farrner, David Hugh. The Oxiord Dictionary oi Salnts. New York. Oxford University Press, 1987 
7 Santa M ri . Fr i Agostinho. Santuério Mariano, Lisboa, 1722 . . . . , 
B Jaboat o, Frei M!Mio de Santa Maria. Novo Orbe Serâflco. Rto de Janetro, Ttpograha Brastilense. 

1859:72 . 
9 Loreto, Couto, D. Dornmgos. Desagravos do Brasil o Glórias de Pernambuco. ( 1757) Recrfe. Fundaç o 

do Cultura. 1981 :339 
10 Keckeisen, D. B da. Missal Cotidiano. Salv dor. Tipografia do Mosteiro de S o Bento, 19 4_ 
11 Rodrigues, Pero. Vida do Padre José do Anchieta, SJ , (1609) S o Paulo. Edições Loyola. 19B1 ·36/121 ; 
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moradoras na aldeia de São Vicente, e uma delas apesar de ser martirizada em 
Cabo Frio, a 70 léguas de distância. no exato momento em que sua alma subia 
glonosamente aos céus, comunicou-se milagrosamente com o Padre Anchieta 
o qual celebrou-lhe uma missa nomeando-a como mártir. 12 ' 

Passam-se apenas três anos destes martírios e a 15 de julho de 1570 ocorre 
a ma1or mortandade de católicos de nossa história, quando o recém nomeado 
superior das Missõ~s Jesu!ticas do Brasil, o Padre Inácio de Azevedo (nascido 
no Porto em 1527), 1untamente com 39 confrades da Companhia de Jesus são 
martirizad~s por corsários calvinistas franceses. Com tal mortandade, cu~pre
se o verediCTO de u~ escntor sacro franciscano, ao afirmar que "é Portugal tão 
fecundo em p!oduz1r santos. que não há nenhum Reino que o iguale, pois tantos 
produz que nao se contenta em dar um ou do1s santos de um parto, mas a muitos 
1untos!"13 

Outros jesultas derramaram seu sangue sobretudo quando no exercício das 
funções missronárias junto aos selvícolas: em 1571 , o Padre Pedro Dias e onze 
com~anh~rros ; e:n 1643 o Padre Lu1z FigueJra, com um numeroso séquito de 
mss1onános, vános dos quais foram devorados pelos nativos da Ilha de Mara
jó.14 

Foi contudo durante as invasões holandesas em Pernambuco que o maior 
número de mártires católicos testemunharam com sua morte a fidelidade à 
relígião de seus antepassados, embora em alguns casos se torne difícil aquilatar 
se !o~am mo~tos realmente por mot1vos religiosos ou simple mente por Lerem 
res1st1do aos Invasores. 

. é: através da obra Desagravos do Brasil e Glórias de Pernambuco (1757) 
do ilustrado beneditino D. Domingos Loreto Couto, que tomamos conhecimento: 
de u.ma _banda, dos herol~os da f~ de grande número dé moradores daquela 
Cap1tan1a, e da outra, da f una assass1na dos 1nvasores ca lvinistas assim descrita 
pe_lo_s cr~nistas: "As horrfveis crueldades e exorbitantes tiranias e~ecutadas pelo 
1nf1érs e Infames holandeses foram tais que arriscam o crédito e não se há de 
persuadi~ f~ciln;e~te o mund? que houvessem homens em que coubessem 
tantas e tao 1ncnve1s desumanidades. Toda a crueldade dos gentios sem o lume 
da Fé, comparada com a tirania dos holandeses, ficaria a perder de vistas"_1s 

L..oureto Couto. op.cit. p.466·467 
12 Chuma-nos a ater,ç!lo nestes episódios dois d talhes uo desafiam sua orodibilld de· primeiro nao se 

ler conservado o nome de ~enhuma destas santas mérMres; segundo, a condenével presunção de 
Anchlo • em greve desobediência ao Direito C nOnico e ao Reylrnollto dt.l Sanlo Oficio dedicar uma 
~~~~~ ;:pecial a uma recém-convertida. prestando-lhe cul to como mê.rtir, sem autorizaça~ expressa da 

13 Concelç o, Frei AJ?ollnérlo. Viagem devota e Feliz. Lrsboa. Oficrna de José AntOnio Plates. 1746:23 
11 Le1te,. Padre Soraflm.Histórla da Companhia de Jesus no Brasil. flio de Jane1ro Edrtore Civílrzaçao 

Bra, 1! l ro, t939, voi.X:235·2.40 · 
15 Loreto Coulo. op.cít. P .235 e ss. A ma1or part das descrições rol trvas ao perlodo holandês encontradas 
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is uma lista das perversidades praticadas contra os mártires do Brasi l: "Para 
que sua bárbara crueldade servisse mais a seu depravado deleite, inventaram 
os holandeses novos modos de tormentos e esquisitos gêneros de desumani
dade. Estendiam os corpos dos pacientes sobre umas rodas obradas com tal 
artifício, que com o movimento lhes moiam os ossos, e se a v1da suportava o 
tormento, lhes davam fim com uma maçã de ferro, que lhes batia os peitos. A 
outros faziam em migalhas já pelas juntas dos dedos, que mui vagarosamente 
lhes iam cortando articulo por artículo, até lhes arrancarem as línguas, olhos, 
faces e dentes. A uns atormentavam em cavaletes de pau até que feneciam. A 
outros com afilados trinchetes iam pouco a pouco desmembrando até lhes 
ficarem os ossos descarnados, que só serviam de lhes entrincheirar as entra
nhas. em que conservavam a vida, para mais sentir os tormentos. A outros 
penduravam e ungiam com azeite, ou emplastavam com pêz derretido, para que 
o fogo lento acabassem as vidas. A muitos imprensavam entre duas tábuas 
repassadas de agudos pregos, que juntamente os trespassavam, e mofam até 
que com o sangue lhes espremiam a vida, e por recreio passeavam sobre elas. 
As mulheres de qualquer estado ou qualidade, cortavam as mãos e rompiam as 
orelhas e feriam as gargantas, só para lhes tirarem os anéis, pendentes e 
gargantilhas. Abriam muitos pelas costas, ou pelos peitos, e lhes tiravam o fi gado 
e coração ainda palpitantes, esgarçavam as crianças vivas e com as mãos as 
faziam em duas partes. A outras estralavam nas pedras e nos troncos, ou de tiro 
ou golpe competindo-se na execução a destreza e a força". 

Alguns exemplos destes martírios são arrolados por D. Loreto Couto: em 2 
de outubro de 1645, os batavos mataram com requintes de crueldade ao Vigário 
de Rio Grande, Padre Ambrósio Francisco Ferros e mais dez companheiros: 
pouco tempo depois, no porto de Hiomavaçu, foram 70 os católicos a terem seus 
corpos despedaçados pelos herejes. A um tal de Antonio Baracho, mancebo 
casado, "amarraram a um tronco, onde foi açoitado vigorosamente até lhe 
aparecerem as entranhas, que de propósito lhes desgarraram, para que lhe 
enchessem o ventre de brasas encendidas, enquanto com ferros ardentes lhe 
denigravam o corpo por fora. Desejosos de ver o coração em que cabia o 
sofrimento de tantos tormentos, lho tiraram pelas costas, e ainda lhe cortaram a 
llngua e as partes humanas que a mesma natureza ensina a encobrir. Com 
Mateus Moreira, usaram a mesma tirania, deleitando-se a sua crueldade com a 
repetição de atos tão execrandos, até que entre acerbfssimos tormentos deu o 
último suspiro dizendo: Bendito e louvado seja o Santfssimo Sacramento" .16 

Não obstante tão cruéis castigos - que pouco deixam a desejar aos 

em O. Loreto Couto tiveram como fonte o Valeroso t.ucldeno, de Frei M nuel Catado (1648) e Memórias 
Diárias da Guerra do Brasil (1630· 1638), de Du no de Albuquerque Coolho 

16 Loreto Coulo. op.clt. p. 241 
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praticados nas arenas romanas contra os primeiros mártires cristãos- eis que 
poucas décadas após D. Loreto Couto ter escrito tais descriçôes tão pungentes, 
eis que um livre pensador "libertino" proclamava na mesma Capitania de 
Pernambuco que "Holanda e Inglaterra estavam muito mais ricas e bem gover
nadas que os reinos que seguem Roma e os papistas, e que os mártires do 
catolicismo eram pessoas rústicas .. " 

Clérigos e Religiosos 

Como ocorreu em todo orbe cristão, também no Brasil Colonial, foram 
sobretudo os padres que receberam por parte dos fi éis e da Santa Sé, o 
reconhecimento de que por suas vidas e virtudes, mereciam ser venerados 
como servos de Deus. Afinal, como dizia São João Batista Vianey, o célebre Cura 
d'Ars, "Depois de Deus, só o Padre''!, sendo numerosos os colonos luso-brasi
leiros nos primeiros séculos de nossa história que foram sentenciados pela 
Inquisição por terem ousado declarar que "era melhor ser casado do que ser 
padre", blasfêmia grave posto defender a Teologia Dogmática que a vida 
religiosa ou sacerdo ai é estado mais perfeito que o matrim0nio. 17 

A presença marcante no Brasil de clérigos e religiosos confunde-se com 
nossa própna história. estando presentes os embatinados em todos os momen
tos e em todos os nncões da América Portuguesa, quer como capelães das naus 
que aqu1 aportavam, mss1onános nas arde1as indlgenas, ministros nos enge
nhos, párocos nas freguesias. professores nas VIlas. sem falar nos incontáveis 
conventos de frades espalhados pelos principais centros urbanos de norte a sul 
da Colónia. O Clero secular ou Diocesano sempre foi mais numeroso que as 
Ordens Religiosas. destacando-se numericamente os Franciscanos. Jesuítas, 
Carmelitas, Beneditinos, e em menor número os Mercedários, Capuchinhos, 
Oratorianos. Apesar de ser a Ordem de São Francisco a campeã universal de 
santos canonizados, assim como os mais populares da cristandade, 18 inclusive 
no Brasi l, onde coleciona o maior contingente de confrades falecidos em odor 
de santidade, são igualmente os frades menores os réus que mais vezes 
aparecem citados na Inquisição, nos comprometedores "Cadernos dos Solici
tantes" e "Repertónos do Nefando", dois dos desvios que mais comumente 
resvalavam os filhos do Poverello de Assis . 1~ Não obstante a preeminência da 
Ordem Franc1scana no Brasil, pertence à Companhia de Jesus nosso mais 
famoso candidato aos altares: o Beato Padre José de Anchieta, o Apóstolo do 
Brasil . 

17 Vainras, Ronaldo, Trópico dos Pecados. Alo de Janeiro, d. Campus, 1989 
18 Genelll. rei Agostinho. O f'ranciscanlsmo, Petrópolis, Ed, Vozes. 1944 
19 Mo11, Luiz. "Pagode Português. A Subculluo Gay em Porlug<ll nos lempos Inquisitoriais", Ciência e 

Cultura . (40). 2. levoreoro 1988·120· 139 
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Nascido em 1534, em Tenerife, nas Canárias, tinha 20 anos quando desem
barcou nos trópicos, tornando-se figura central de nossa história religiosa, social 
e polftica, fundador de vilas e cidades, pacificador de tr~bos ~n~e i ras, c~tequ i sta 
1ncansável. Praticou todas as virtudes em grau heró1co: 1e1uns am1udados, 
repouso escassissimo,oraçôes e sacrifícios intermináveis, viajando longas dis
tancias sempre descalço apesar de sua débil saúde. Foi também agrac1ado com 
muitos dons sobrenaturais: êxtases beatificas, levitação acima do solo, eflúvios 
resplandecentes. bl locação, além de profetizar muilfssimas vezes o futuro e 
desvendar o passado das consciências e descobrir objetos perdidos. Em sua 
crOnica constam tanto milagres portentoso, como o de ter batizado na vi la do 
Santos a um ndio de nome D1ogo, que acabara de ressuscitar, quanto ocorrên
cias dignas de constar na história da carochinha, como o ter estancado uma 
tempestade por três horas até que terminasse um sermão ao ar livre; o terem se 
pregado no chão as flechas inimigas, formando um círculo em volta do servo de 
Deus, sem que nenhuma o atingisse; o ter permanecido por meia hora debaixo 
d'água, após um naufrágio, saindo do fundo do rio, o santo e seu breviário, 
completamente secos; acalmou as almas do purgatório que disputavam em 
grandes alaridos com um bando de rãs numa lagoa próxima a Salvador; 
amansou um boi bravo com apenas o sinal da cruz; multiplicou o azeite de um 
barri l do colégio de São Paulo e mudou a água em vinho, etc, etc.20 

Após sua morte aos 9 de junho de 1597, nova remessa de fantásticos 
milagres começam a suceder atribufdos a seu poder, alastrando sua fama 
mundo a fora, tendo sempre seus 1rmãos de roupeta como arautos, tanto que já 
a partir de 1598, uma dezena de biografias a ele dedicadas são impressas em 
diversas llnguas. Ávidos de ter urn santo missionário no Brasil, reúnem os 
inacianos farta documentação e relíquias de Anchieta, dando entrada a seu 
processo de canonização, que não obstante todo o empenho da Companhia de 
Jesus, não correu tão ágil como desejavam. A própria hierarquia eclesiástica do 
Brasil empenhou-se bastante na sua beatificação, tanto que não contente em 
ter sido proclamado "venerável '', em 1736, pelo Papa Clemente XII , em 1758 o 
primeiro Bispo de Minas Gerais. D. Frei Manoel da Cruz. grande amigo dos 
jesuítas, editou uma pastoral estimulando aos fi éis que orassem por sua rápida 
canonização_21 O povo, por seu turno, se encarregava de acrescentar novos 
prodígios a seu já tantáslico curriculum de taumaturgo, tanto que num documen
to datado de 1710, lê-se que" o Padre Anchieta estando ao tempo da batalha 
de Alcacer-Quibir no Brasil , disse na presença de seis religiosos da Companhia 
de Jesus: O exército perdeu-se em África, mas o Rei pode por-se a salvo. Mas 

20 Rodrigues. op.clt . p . 69 e ss 
21 Trindade, Monsenhor Retmundo. A Dloceso do Mariana. Belo Horizonlo, lmpr nsa Ollclal do Estado. 

1953, 
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há de andar muitos anos ausente do Reino, e só tornará depois de murtos 
trabalhos. "22 

Apesar da puerilidade da maior parte dos milagres atribuídos ao servo de 
Deus e de ter contra si o grave impedimento de ter auxil iado diretamente um 
algoz a executar um hereje no Rio de Janeiro,23 procedimento ínadmisslvel por 
parte de um ministro do altar, Anchieta foi beatificado em 1980 pelo atua l 
Soberano Pontífice , aliás, o papa campeao em toda a história do catolicismo, 
em ter elevado à glória dos altares uma centena de cidadãos cujas causas de 
beati ficação mofavam na Cúria Romana 

Depois de Anchieta:, o jesuíta a merecer maior grau de veneração no Brasi l 
Colonial foi certamente o Padre Belchior de Pontes (1644-1719), tendo sido 
agraciado com encomiástica biografia de 266 páginas três décadas após seu 
passamento.24 Desde pequenino manifestou a graça divina seus poderes neste 
eleito, tanto que aos 6 aninhas, mercê de suas orações, recuperou mílagrosa
mente a saúde de sua progenitora quando atacada por grave enfermidade. 
Paulista de nascimento, exerceu por 40 anos seu apostolado missionário em 
diferentes alde1as, ostentando sempre v1da exemplar e heróica penitência, 
chegando a jejuar 8 dias seguidos, sendo exímio na arte de desvendar o íntimo 
das consciências no confessionário, assim como recuperar para as esposas 
seus maridos infiéis_ Consta ter conservado sua pureza batismal apesar das 
constantes ciladas do DemOnio. Profetizou inúmeros sucessos futuros, inclusive 
as tamigeradas guerra dos Emboabas de 1708 e a revolução de 1720 de Vila 
Rica. Previu com acerto que um bando de onças vorazes invadiria a freguesia 
de Nazaré, em castigo pelos vfcios de seus habitantes. Possuiu o dom da 
bilocação, transportando-se certa feita milagrosamente de São Pau lo para o 
sertão de Cuiabá, a fim de confessar a um clérigo moribundo. Ressuscitou a 
~ma mulher bastarda, residente-na vifa de São Paulo, livrando-a da condenação 
Infernal. Malgrado tantas provas de sanüdade, sua memórià caiu no esqueci
mento, provavelmente cabendo tal ingratidão ao estigma associado aos jesuftas 
após sua expulsão pelo Marquez de Pombal em 1759. Nos infcios de nosso 
século o escritor Jlllfo Ribeiro editou um romance histórico tendo este jesuíta 
como protagonista, desenhando-o não como puro e casto, mas fogoso e 
mulherengo, o que causou vivo protesto dos catól icos mais fervorosos. 

Mais do que os fi lhos de Santo Inácio de Loyola, foram os herdeiros de São 
Francisco de Assis que mais se destacaram também no Brasil, na fabricação de 
virtuosos servos de Deus. "Hortus minorum fert ilis", costumam repetir os capu-

22 Oua~ro. AntOnio Poesia e Filosofia do Mito Sebaslianista. Lrsboa. GJJrmarãn.s e Cla Editores. 1983: 197 
23 Rodrrgues, op.ciL p .83: Capistrano de Abreu, J, Primeira VIsitação do Santo Oficio ils Partes doBra 11 

Rlo de J neiro. Brlguiel e Cia Eds. 1935:111 ' 
24 Fonseca, Pe. Manoel . VIda , virtudes e milagres do Padre Belchior de Pontes. Lisboa, 1751, 
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chos, comprovando que o jardím claustral do Frades Menores é férti l na produ
ção de mimosas flores de santidade. Frei Antôn io de Santa Maria Jaboatão, no 
seu insuperável Novo Orbe Seráfico (1761), enumera várias dezenas de reli 
giosos de diterentes conventos brasileiros que viveram e morreram com nota de 
santidade, quer pela vida penitente e devota, quer pelos prodlgios que Nosso 
Senhor operava através de suas pessoas. Destes, escolhemos uma pequenina 
amostra que tem em Frei Pedro Palácio(+ 1570) seu primeiro exemplo: natural 
da Espanha, nunca recebeu as Ordens sacras, contentando-se com a condição 
inferior de (rmão Leigo, Enviado para o Brasil, di rigiu-se para o Espírito Santo, 
onde construiu a Ermida de Nossa Senhora da Penha, o principal Santuário desta 
Caprtan1a, exercendo grande ação missionária nas aldeias locaJs, a ponto de ter 
recebido do próprio Anchieta o títu lo de "varão evangéli co que viveu e morreu 
santamente". Vinte anos após seu passamento, ao lhe abrirem a sepultura, 
encontraram seus miolos 1nte1ros e secos sem corrupção alguma Frei Cosme 
de São Damião viveu em Pernambuco à época das invasões holandesas, 
destacando-se por ter seu corpo várias vezes suspenso no ar quando unido em 
oração mental com Nosso Senhor. Preso pelos calvinistas, reconhecendo nele 
a presença maravilhosa do dom de Deus, foi poupado pelos herejes. Seu enterro 
foi concorridfssimo, passando logo após sua morte a ser chamado pelos devotos 
de "venerável" . Outro irmão leigo franc iscano que se destacou pelas virtudes 'foí 
Frei Gregório da Conceição, morador no Convento de Santos na segunda 
metade do século XVI I. Reza a tradição que compadecido de uma pobre mãe 
desolada com a morte de seu filhinho, ress--uscilara-o, sendo também responsá
vel por uma milagrosa pescana num dia que o mar não estava para peixe. Seu 
cordão ficou célebre por faci litar às parturientes quando em dificuldade de dar 
à luz. Morreu com 90 anos de 1dade, comparecendo a seu velório grande 
mul tidão, inclusive o Governador da Praça, seu particular devoto, 

De todos os franciscanos do Brasil, o mais famoso e até hoje venerado foi 
Frei Fabiano de Cristo, enfermeiro do Convento do Rio de Janeiro entre 1704-
1747, sendo notado pela extrema caridade como atendia aos doentes pobres, 
curando-os com seu poder sobrenatural quando os remédios da botica mostra
vam-se ineficazes. Como os demais santos barrocos, profetizou com acerto 
inúmeros sucessos fu turos, comunicando-se com as almas do purgatório e 
suportando com resignação exemplar dolorosas enfermidades. Ao morrer, o 
Governador e o Bispo do Rio de Janeiro disputaram com o po ulaoho os 
pedacinhos do hábito e demais rel!quias do santinho, sendo necessário colo
car-lhe por duas vezes novas vestes para não ficar despido, não sobrando-lhe 
sequer um fio de cabelo, e um devoto mais audacioso chegou a cortar um 
dedinho do pé do servo de Deus - relfquias prec1osas que após sua morte 
ocasionaram fantásticos milagres e curas. Já no ano seguinte a seu enterro, tem 
sua biografia editada no Reino: Eco sonoro da clamorosa voz que deu a cidade 
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de São Sebastião do Rio de Janeiro no dia 18 de outubro de 17 47, na saudosa 
despedida do innão Frei Fabiano de Cristo. (Lisboa, Oficina Inácio Róis, 17 48) 
Ainda hoje sua lápide é alvo de veneração e t1vemos ocasião de ver um quadro 
com sua estampa afixado num estabelecimento comercfal em Aracaju .25 

Outras ordens religiosas também tiveram seus santos curtuados no Brasil 
Colonial, como o Orotoniano de Pernambuco, Padre Luiz Correia e seus cinco 
irmãos também sacerdotes; os Capuchinhos Frei Bernardino de la Saracena e 
Frei Felix de Módena, e tantos outros religiosos com diferentes hábitos e 
carismas. Segundo cálculos do COnego Heliodoro Pires, baseado sobretudo na 
obra Brasileiros Heróis da Fé, de Manoel E. Altenfelder Silva (1928), livros que 
muito nos ajudaram nesta pesquisa, só para o século XVII I, tem-se noticia de ao 
menos 45 moradores do Brasil, entre nacionais e estrangeiros, em sua maior 
parte sacerdotes, que em vida e depois de mortos foram reverenciados por seus 
contemporâneos como santos.26 Entre eles, diversos presbíteros do clero dio
cesano, como o pernambucano Padre Antonio Manoel Feliz, cuja caridade e 
abnegação no cuidado dos leprosos chegou ao extremo "de muitas vezes 
lamber seus disformes corpos abertos em nojentas chagas e virulentos tumo
res", ou como o Venerável Padre D. Duarte do Sacramento, da freguesia de 
Tracunhém, que salvou-se miraculosamente de terrrvel naufrág·io e curou com 
sua benção o ombro despedaçado de um soldado do Ceará.27 

Como já vimos, dentre nossos santos de batina distinguiram-se diversos 
irmãos leigos e do natos, alguns deles pardos ou pretos, como o irmão Francisco 
de Santo Antonio, o "Pretinho", (+1689), do Convento Seráfico de Olinda, ou o 
sergipano Irmão Inácio da Rocha ( 1744), os quais tinham em São Benedito e 
Santo Antonio de Catigeró seus principais m~delos de perfeição, o primeiro 
beatificado em 1763 e o outro, já em 1589, os primeiros santos negros a serem 
efetivamente canonizados pela Cúria Romana.28 

Restaria ainda completar esta lista de embatinados reverencíados como 
servos de Deus por nossos antepassados, diversos ermitães que retirando-se 
do convfvio social, encontraram no recOndito dos sertões, aquele caminho 
estreito e pedregoso que conduz à bem-aventurança. Alguns chegaram a fundar 
recolhimentos re ligiosos e casas pias, como o Irmão Lourenço de Nossa Senho
ra, instituidor do futuro Seminário do Caraça; o ermitão Antonio da Si lva Barca
rena, fundador do Santuário de Nossa Senhora da Serra da Piedade; o irmão 
Joaquim do Livramento, sempre vestido com um hábito franciscano, trazendo 

25 Jai.Jo tão, op.clt. J.l . 31-49; 121:24 2. 
26 Pires, COnego Heliodoro. A Paisagem espi ritual do Brasil no século XVIII São Paulo. Ginásio Santo 

Alberto, s/d, p. 54-55 
27 Loreto Coulo, op.cit. p. 247/315 
28 Frei Odulto, OFM. 'Sao Ben di lo, o l~ re lo e seu cullo no Brnsil'", Revista Eclcslâstlca Brasileira, I. (IV), 
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estampado no peito as imagens da Sagrada ~ucaristi a, ~onstruiu prlmefro o 
Hospital do Menino Deus na Ilha de Santa Catanna, e depOIS, a obra que a1nda 
traz seu nome, o Orfanato de São Joaquim, em Salvador, no mesm~ local onde 
dois séculos antes o Beato Anchieta acalmara as almas do purgatóno, que qual 
a fábula de Esopo, disputavam com as rãs num paul. 

As santas mulheres 

'f\ mulher forte, quem a encontrará? Seu valor excede a ~udo o que_ vem 
de longe. A fortaleza e o decoro são os seus adornos, e nsonha vera seu 
último dia. " (Provérbios,31) 

Não foi somente no primeiro século de nossa colonização que diversas 
mulheres, sobretudo indígenas, alcançaram a glória do martírio nas mã~s de 
tribos inimigas dos cristãos. Em meados do séculoXVIII ~á n?vos registros 
similares, como o da In dia Joana Nhamupatiba, das mss5es inac1anas .da Serra 
da lbiapaba, nos limites do Piauí com o Ceará, que para manter-se f1el a seu 
legítimo esposo, ao cair numa emboscada no dia de Nossa Senhora. das ~eves 
de 1753, pondo-lhe um pretendente sedutor uma faca em seu pe1to, d1sse a 
casta matrona: "Que nele podia livremente empregar seus golpes, por qu~ de 
nenhuma sorte consentiria ação em que pudesse ofender a Deus e seu n:ando. 
Cego, 0 fndio com o fumo que exaltava o seu sensual fogo, em que ard~a s:u 
coração torpe, lhe tirou a v~da com muitas~ penetrantes facadas, e com f'n;.~~o 
glorioso, passou sua bend1ta alma desta v1da mortal a coroar~se na eterna. 

Além do martírio, diversas são as manifestações de santidade praticadas 
por inúmeras mulheres, de diferentes estratos e condições ~m nosso p~riodo 
colonial. Como somente em 1677 é que foi aberto na Bah1a nosso pnme1ro 
mosteiro de re liigiosas, o Convento do Desterro, sendo raras as. capítani~s que 
dispunham de casas pias para o recolhimento do s~xo fem1n1no, . reg1stram 
nossas crônicas diversos casos de moças e mulheres wtuosas que v1veram em 
suas moradias como se estivessem sob regime monacal. Na vila de lpojuca, na 
zona da mata pernambucana, floresceram em heróicas virtudes as irmãs Vicên
cia e Helena de Castro, ''que fizeram da própria casa estreita clausura, perse
verando a maior parte do dia e noite em contemplação da divindade, pondo-se 
de joelhos diante de um crucifixo com os br.aços ab~rtos em cruz., reza~do 
repetidos miserere mei Deus, ao passo que copiosas lágnmas, ardentes suspiroS 
e amorosas âncias com que desejavam acompanhar este Senhor seu Esposo 
nas penas, crucificando-se com ele na própria cruz, e os jejuns eram tão 

29 Loreto Couto, op.cft. p 467 
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ngorosos que nunca passavam de ervas e legumes. Quando morreu irmã 
V1cência, seu corpo ficou tão formoso e engraçado, que mais parecia que dormia 
viva do que descansava morta."30 

Igual vida recatada e observante tiveram sete irmãs órfãs da família Mendes 
de Oliveira, no Recife, fazendo de ua casa piedoso oratório, só saindo à rua 
para. assistir missa na igreja mais próxima No povoado do Macuge, na mesma 
Capitania, também viveram como se recolhidas fossem, outras seis irmãs, filhas 
do casal Rodrigues da Fonseca, exemplares pela pobreza voluntária, silêncio 
perpétuo e vida anacoreta. A mais velha costumava passar as noites amarrada 
junto à boca de um formgueiro "com Inalterável paciência e sem movimento 
algum sofria suas mordeduras venenosas." Beatriz, a segunda virgem, teve o 
dom das lágnmas, vindo a perder a v1sla de tanto que chorou aos pés de Cristo 
Cruc1f1cado. Maria inta refugiou-se num cublculo de barro que construiu no 
fundo do quintal, e "zelava-lhe tanto o 1vino Esposo o retiro e recolhimento desta 
sua esposa, que em sua guarda pOs uma horrlvel cascavel que com seu 
chocalho avisava aos que passavam naquele lugar, fazendo-os retirar medrosos 
de seu venenoso encontro, só se mostrando rendida e domesticada a serpente, 
enroscando-se num canto do cublculo, to as as vezes que nele entrava algum 
sacerdote para administrar os sacramentos à serva do Senhor, enquanto às mais 
pessoas, assanhada, corria logo à porta para impedir a entrada.''31 

Mesmo antes da fundação de nosso nme1ro convento feminino, desde as 
pnme1ras décadas da colon1zação, são aqu1 instalados diversos recolhimentos, 
onde virgens, viúvas, desquitadas ou mesmo ex-pfostitutas, dedicavam-se 
enclausuradas mas sem votos, à vida religiosa, no mais das vezes usando hábito 
e seguindo a regra da Ordem Terceira da Penitência ou de Nossa Senhora do 
Carmo.32 Várias fundadoras destas casas pias, também como acontecia em 
Portugal, viveram e morreram com nota de santidade, entre elas a fundadora do 
Recolhimento da Conceição de Olinda e o de Nossa Senhora do Parto do Rio 
de Janeiro. 33 

oi contudo nos conventos de religiosas onde a santidade feminina atingiu 
os plcaros da perfeição, cabendo a Madre Vitória da ncarnação o lugar de 
maior destaque dentre nossas santas freiras. Sua vida penitente e milp.gres 
fabulosos tiveram como cronista nada menos que nosso principal Arcebispo 
setencista , O. Sebastião Monteiro da Vide, autor da História da Vida e Morte de 
madre Victoria da EncamaçãoJ Religiosa Professa do Convento de Santa 
Clara do Desterro da Bahia , impressa em Roma, em 1720, (Estamparia de Joam 

30 ldom, Ibidem, p.501 
31 Idem, Ibidem. p .SOS 
32 Az.zi, R1ol ndo. A Vida religiosa no Brasil. S o Paulo. Ed Paulinas. 1983 
33 Moll, Luiz. "Uma santa alrican no Brasil Colonial'. O. O. leitura, SP, JUlho 1987 
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Francisco Chracas). Nascida em 1661 , em Salvador, quando menina nossa 
futura santa chegou a declarar que preferia que seu pai lhe cortasse a cabeça 
de que entrar para o Desterro, mudando porém. de ~lvitre após c~rtas vi~ões 
aterradoras. Seguiu à perfeição o modelo de pen1lênc1a b~rroca m~~~~ hUf!111de, 
realizava todos os serviços convenluais, dando preferência aos ma1s 1nlenores; 
usava cruéis ci licios que lhe cortavam todo o corpo; só comia sentada no chão, 
jamais carne, misturando à comida cinza ou água para estrag~r-lhe o sabor; 
toda noite percorria as 14 estações da Via Sacra, carregando de JOelhos ~esada 
cruz às costas, trazendo pontiaguda coroa de espinhos ~a ca~eça, _no f1nal da 
qual, além de aplicar-se violentas bofetadas no rosto .. 1nclu1a .. me1a hora de 
auto-f lagelação, o que obrigava à comunidade a ca1ar frequentemente as 
paredes do coro a fim de limpá-las das manchas de seu sangue. Era sempre a 
primeira a chegar na capela para os oficios divinos, e a última a sair, varando 
noites inteiras entre choros e deprecações, ora no coro, ora por sobre as 
sepulturas. Certa lei ta, par mortificar os sentidos, meteu na boca a ~anela ~e. um 
defunto em avançado estado de decomposição, que por tão f'~t 1 da e pu~~1 da, 
provocou-lhe salivação continua por oito dias seguid~s . Suas v1sões beat1f1cas 
incluiam freqüentíssimas visitas das almas do purgatóno, com quem ~onversava 
familiarmente, o aparecimento do diabo tanto em forma de um molequmho negro, 
como de um gigantesco pato que no corredor do dormitório voava ame~~ador 
sobre sua cabeça, sendo também agraciada com o prosaico dom de ad1v1nhar 
objetos perdidos, desvendando onde se escondiam as galinhas de uma escrava 
e outros utensflios da cozinha conventual. Faleceu em 1715, no mesmo ano em 
que nascia no Rio de Janeiro sua maior santa: Madre Jacinla de São José 
(1715-1768), protegida pelo Governador Gomes Fre1re de Andrade, fundadora 
do Convento de Santa Tereza, nosso primeiro Carmelo. Mereceu também enco
miástica biografia por um seu irmão de há?ito.34 ~amo. outras tantas. wgens 
santas Jacinta manifestou desde pequen1na vénos smtomas de h1stena e 
alucin~ção, conforme diagnóstico de um seu biógrafo, tendo freqüent~s a~a~ues 
e quedas, ficando por longas horas desacordada, dep?is ~as ~a1s d1z1a ter 
estado na glória celeste ou abrazada por um fogo mstenoso. Certa vez, 
''durante um estopor, assaltou-a com tal furor o DemOnio, que desde a hora d_as 
Ave Marias até o amanhecer do dia seguinte, a arremessava da cama ao chao, 
tão violentamente, que lhe machucou o corpo em várias partes." Div~rsos 
contemporâneos seus, inclusive o mesmo Bispo .q~e piedosamente sub1u ao 
Convento de Santo AntOnio a fim de prestar sua ultima homenagem ao Citado 

34 
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santinho Frei Fabiano de Cristo, ''desconfiava que sua vida era toda falsidade e 
fingimento, e que tudo o que fazia eram puras mentiras.",36 prevalecendo 
contudo a opinião dos místicos, que consideraram todos estes sintomas mórbi
dos como dons divinos. Em seu curriculum sanctitatis consta ter recebido 
freqüentemente visitas de São João da Cruz e de Santa Tereza Dávila, os 
principais luminares do Carmelo; de ser-lhe revelado o destino da alma de 
diversos moribundos, algumas gozando da glória, outras, penando nas profun
dezas; que um místico cordeirinho veio abrigar-se em seu peito e um misterioso 
pássaro branco além de brindar-lhe com afinadissimo gorjeio, contou-lhe em 
latim a seguinte estrofe do Salmo 83: "Passer invenit sibi domum ... " 8n seu 
mesmo convento viveu nas primeiras décadas deste século a filha do historiador 
Capistrano de Abreu, Madre Maria José de Jesus. cujo processo de beati ficação 
acna-se em curso, enquanto o da Madre Jacinta de São José, pela puerilidade 
de seus milagres e flagrante debilidade mental, dificilmente contará com a 
aprovação do Advogado do Diabo. 

8n São Paulo, a matar beata do período colonial foi soror Helena Maria do 
Espírito Santo {1736-1755), que desde tenra idade deu provas de santidade, 
tanto que recusava o peito de sua mãe às sextas feiras e sábados, dias de jejum 
e abstinência recomendados pela Igreja. Ainda jovenzinha, afugentou uma onça 
enfurecida, bastando para tanto um simples olhar. Primeiro toi servente no 
Convento Carmelitano, até que recebeu dos céus barroca visão, onde um bando 
de carneirinhos solicitavam-lhe que os reunisse numa casa santa, contando para 
a concretização deste desfgnio com o apoio fundamental de outro venerável 
rellgtoso, Frei AntOnto de Santana Galvão {1738-1822), fundadores ambos do 
recolhimento de Nossa Senhora da Luz, hoje transformado em Museu de Arte 
Sacra. Como outras santas religiosas, foi obngada por seu confessor a escrever 
sua autobiografia, onde podemos ler qua1s ram suas principais mortificações: 
"Como não me concediam andar descalça, como desejava, e algumas vezes 
andava, quando me calçava era com pedrinhas entre os sapatos, coroas de 
espinhos, cordas de sedenho, cruz e espinhos, para vários exerclcios, com mais 
ou menos genuflexões, prostrações, andar de rastros, pela cela ou coro, com a 
lfngua a rastos como o mesmo corpo, que algumas vezes se feria e esfolava, 
como os pés; outras vezes com bofetadas que quando eu não sentia, me ficavam 
as faces denegridas, que supunham ser melancolias, c batendo no peito como 
ainda agora faço, com a força da dor, que pouco mais ou menos sempre a tenho, 
e quanto mais tenho, mais desejo ter para amar mais e mais a Deus, tudo para 
a sua glória e honra, para que seja cada vez mais honrado e engrandecido de 
suas criaturas, pelo que usa comigo. "37 

36 S o José. op.cl t. p 58/99 
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Faltana a1nda referir a Soror Mana da Soledade, Ana de Jesus Maria da 
Fonseca, Madre Margarida, Madre Joana Angélica - e tantas outras veneráveis 
brasileiras, que o amor à brevtdade impede-nos descrever-lhes as vtdas e 
heroismos da fé. 

Santas e Santos malditos 

"Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, 
mas por dentro são lobos esfomeados." (Ma teus, 7: 15) 

Em questões de santidade, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, 
pois numerosas foram as vezes na história luso-brasileira, em que a população 
venerou e aclamou como servas de Deus a certas criaturas, sobre as quais ficou 
comprovado posteriormente, que não passavam de espertos mistificadore~ ou 
desiquilibrados mentais, quando não, refinados charlatões. Os recentes eptsó
dios das supostas légrimas de Nossa Senhora Rosa Mística ou os televisivos 
milagres da Igreja Universal do Reino de Deus, são apenas a ponta de um 
iceberg onde a mentira, o engodo ou a simples auto-sugestão são suficientes 
para explicar o que o povo acriticamente rotula de milagre. 

Nos primeiros séculos do cristianismo cabia aos fiéis a iniciativa e legitima
ção do culto aos santos, o que provocou uma inflação de beatos e milagres de 
discutidlssima procedência e credibilidade. João XXIII "caçou" um batalhão de 
supostos cidadãos celestes sobre os quais não se dispunha qualquer prova 
documental de sua existência, como São Jorge, Santa Rlomena, São Cristóvão, 
e tantos outros, não obstante os propalados milagres e graças por eles alcan
çadas não só no passado, mas ainda no presente. Desde o século XII que a 
Santa Sé atribuiu a si o privilégio de reconhecer aqueles católicos merecedores 
do trtulo da santidade, cabendo contudo ao Papa Urbano VIII , em 1634, legislar 
minuciosamente sobre esta delicada questão,38 tanto que até hoje, costumam 
os autores de vidas de pessoas virtuosas. estampar logo à primeira página da 
obra, a protestação de obediência àquele Decreto Papal, inocentando-se de 
qualquer pretensão de antecipar ao juízo da Santa Igreja na interpre:ação dos 
fatos sobrenaturais associados a tais personagens. Para o mundo lbénco e suas 
conquistas, dispunha a Igreja ainda de outra instância no controle da fabricação 
dos santos: o Tribunal da Santa Inquisição, que já em 1640, no titulo XX do 
Regimento do Santo Ofício, tratava minuciosamente d~ castigo destin~?o ''aos 
que dão culto, como santos, aos que não forem canontzados, ou beatificados, 

37 Altenfelder Silva. Manoel. Brasileiros Heróis da Fé. Sao Paulo. Escolas Profissionais Salesianas. 1928 
228 e GS . 

38 Doulll 1, Jaques. Qu'est co qu'un S.alnt? Paris, Lib. Arthêm Fay rd . 1957 
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e dos livros que tratam de seus milagres ou revelações e dos que os fingem." ,39 

penalizando com açoites públicos e até 6 anos de degredo para o Ultramar, a 
quantos infringissem tais determinações. 

Falsos santos, dentro da ótica católica, eram todos que fingindo-se envia
dos por Deus Nosso Senhor, ou possufdos pelos carismas do Espírito Santo 
agiam por vanglória em proveito próprio, para fins terrenos ou materiais. Trata-se 
sem dúvida, de uma questão extremamente delicada e subjetiva, posto que em 
muitos casos, é imposslvel distinguir os que agem em boa ou má fé, registran
do-se mumerosos episódios em que a pessoa acusada de ser tingida ou ilusa, 
mesmo sob tortura, jurava acreditar serem verdadeiras todas as visões e reve
lações jugadas pela autoridade eclesiástica como embustes ou obra do Diabo. 
Em matérias de misticismo. transe, êxtases revelações sobrenaturais, predo
mina obviamente a subjetividade e o mistério, da! depararmo-nos, mesmo na 
história da Igreja, com situações e personagens que num momento foram 
considerados diabólicos, mas com o passar do tempo, receberam o beneplácito 
da hierarquia encarregada de separar o genuíno do espúrio. Alguns exemplos: 
Santa Joana D'Arc, foi queimada como hereje em 1431 e proclamada santa em 
1920; os escritos de Santa Terza Dávila chegaram a ser proibidos pela Inquisição 
Espanhola e hoje são considerados pela Igreja como a mais fina matéria do 
misticismo católico; a própria Santn Margarida Maria Alacoque, primeiro foi 
apontada pelo Bispo de Lion como alienada, quiçá embusteira, depois venerada 
como a maior vidente do Sagrado Coração de Jesus. 

Também no Brasil há o registro tanto de almas virtuosas que terminaram 
seus dias condenadas pela hierarquia eclesiástica, como de colonos que 
ardilosamente ou de forma desaprovada por Roma, foram venerados com as 
honras da santidade. Nosso mais polêmico episódio de um santo popular 
condenado pelas autoridades religiosas foi o jesufta italiano Padre Gabriel 
Mal agrida, a justo titulo considerado o maior taumaturgo do Norte e Nordeste do 
Brasil, fundador de várias casas pias, missionário incansável que percorreu a 
pé incontáveis freguesias do Belém do Pará ao sul da Bahia, sempre realizando 
portentosas curas, convertendo multidão de pecadores.4o Preso pelo Santo 
Oficio, por ter interpretado o terrfvel terremoto de Lisboa como castigo divino é 
devassidão da Corte, no cárcere escreveu diversas obras eivadas de supersti
ção, quiçá de heresia, sendo queimado num auto de Fé realizado em Lisboa em 
1761, considerado pela Inquisição como hereje convicto, fi cto, falso, confitente, 
revogante e pertinás. Há noticia que os jesurtas tentam resgatar-lhe a memória 

39 Castro. D. Francisco. Regimento do Santo Oficio da Inquisição dos Reinos de Portugal. L1sbo . Ed 
Manoel d Silva. 1640 

40 Arquivo N cional da Torre do Tombo, Inquisição da Lisboa (doravan e ANTT. IL) Proc sso ng 8064; Mury, 
P dre Paul. Hlstoiro do Gabriel Maiagrida. P ris. Ch ri s Douniol Ed1taur. 1865. 
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infame, dando entrada a seu processo de beatificação Para Deus, nada é 
impossfvel. . . 

Se Malagrida representa o mais polêmico santo de nossa h1stóna, homem 
virtuoso e penitente para uns, charlatão e hereje para outros, descobrim~s urna 
dezena de outros personagens coloniais que receberam certo reconhecimento 
público de sua predestinação sobrenatural , sendo contudo considerados pelo 
oficialato católico como alsos ou suspeitos na fé. Já em 1552, em Pernambuco, 
um fndio feiticeiro se intitulava parente dos missionários, afirmando que ele 
próprio morrera e ressuscitara; em 157 4, outro selvfcula,_ natural d~ Capitania_ do 
Espfrito Santo, dizia ser Rlho de Deus e da Virgem Mana, ~arantmdo ter fug1do 
do Portugal para não ser crucificado; em São Paulo, na aldeia de Nossa Senhora 
dos Pinherros, um negro da rerra arvorou ser ~ Mãe de Deus, chegan

4
do ~ 

decepar a imagem de Nossa Senhora, a quem v1a como sua concorrente. 1 Fo1 
contudo em 1585, na Bahia, na área de Jaguaripe, onde surgiu o principal santo 
de nosso primeiro século, o lndio Antônio de linharé, que auto-intitulando-se 
Papa, criou sua corte celeste composta da Mãe de Deus ou Santa Maria, por 
seu Divino i lho, "o Santinho'', ou "Tupanaçu" e por um séquito de santos, santas, 
vigários, sacristãos e até bispos. Após algum tempo de exercício, pelos matos 
e engenhos do Recôncavo, a Santidade de Jaguaripe foi extinta, o llder da 
erronia executado e sentenciados os principais sequazes: toí o primeiro de uma 
série de mov1mentos messi~nicos cristalizados em terras de Santa Cruz.42 

Para o século seguinte, encontramos uma curiosa denúncia de que na 
Capitania de Sergipe del Rei, por volta de 16i6, na Freguesia do Rio Real, o 
Padre Antonio Correia "fez uma procissão em que se deu culto de santa a uma 
sua prima, moça reputada por donzela, levando-a um carro e incensando com 
um turíbulo, e chegando na igreja, o Capelão fez uma prática em louvor da 
dita."43 Apesar da gravidade do fato, esta denúncia não chegou a ser conside
rada suficientemente comprometedora por parte da Inquisição, para justificar 
um sumário de culpas. 

Alguns anos depois, na época em que os holandeses ainda ocupavam 
algumas regiões do Nordeste, chega à Bahia deportada pelo Santo Offcio de 
Lisboa a beata Luzia de Jesus, 48 anos, que por ordem de seu confessor, tinha 
escrito 15 cadernos grandes de suas infindáveis revelações, posto terem-lhe os 
céus confiado o título de "defensora dos castigos da justiça divina'. Megaloma
nfaca, propalava possuir maiores poderes que São Bartolomeu, e que o logo de 
seu coração era mais avantajado que o do martlrio de São João. Em seu 

41 Cal sans, José. A santidade do Jaguaripo. S lvador, S. A. Arte Gr fie s, 1952 
42 Pereira de Queiroz, Maria lsaura. O Messianismo no Brasil e no Mundo. São Paulo, Dominus Edlto

rai\JSB, 1965 
43 Moll , Luiz. A lnqulslçilo em Sergipe. Aracaju, FUNDESC, 1989.23 
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pr?cesso, o~ lnquisidores fazem a seguinte anotação: "Para que as revelações 
SeJam cons1deradas verdadeiras, requer-se que contenham verdade infalfvel 
que não se oontradig_am, nem às Sagradas Escrituras e autoridade do Papa ~ 
dos Doutores da Igreja, mas que sejam muito conformes na substância como 
~o. mo?o _de dizer, e que não escandalizem nem ofendam as orelhas d~s pios 
flé1s cnstaos, antes causem devoção e humildade," nada disto observando-se 
no que_ a beata divulgava. Foi condenada a 1 O anos de degredo num Auto de 
Fé realizado em 1647: após ter vivido 5 anos na Bahia, obteve permssão para 
retornar ao Reino.44 

. Deve ter sido por esta época que chegou ao Brasil uma milagrosa santinha 
CUJO processo, com mais de 700 páginas, espera quem se disponha a estudá-lo 
na Torre do Tombo de Usboa. Trata-se de Maria de Jesus, sobre a qual seu 
devoto confessor, Frei Mazeu de São Francisco, do Convento de São Pedro de 
Alcâ~tara chegou a escrever várias versões manuscritas de sua vida e milagres. 
Esta JOvem nascera em 29 de setembro de 1640, numa sexta-feira servindo tal 
coi ~cidência por si só para que seu biógrafo visse ar um prenúnci~ de sua vida 
penitente, posto ter sido numa sexta-feira que Cristo morreu na cruz. Desde 
pequenina preferia estar em oração do que mamar no peito da mãe, aliás, como 
antes dela Já o haviam feito centenas de bem-aventuradas. Por imposição divina 
mu~ou seu nome de batismo, Maria da Cruz, para Maria de Jesus. Atacada por 
mu1tas doenças e dores, tudo suportava com paciência e resignação. Mereceu 
dos céus o dom de exalar de seu corpo e cabeleira suave fragrância natural 
pedindo-lhe muitos vizinhos que emprestasse seu pente para perfumarem se~ 
cabelo, Juntamente com sua família transferiu-se para o Brasil, morando primeiro 
na Bahia, depois no Recife, em toda parte recebendo a melhor consideração de 
seus orientadores espirituais, entre eles beneditinos, carmelitas e jesuítas, que 
a consideravam "mulher mui virtuosa, simplicíssima, sem malícia e de grande 
espírito superior à sua inteligência." Suas penitências incluíam apertados jejuns 
dorr:n:ir n~ chão, jamais aceitando dinheiro dos devotos em troca de seus serviço~ 
espmtua1s. O próprio Superior do Convento carmelitano de Recife declarou ter 
sido curado de grave doença graças a uma cruz e fi ta ofertados pela serva de 
Deus. Em sua muitas visões beatíficas disse ter sido visitada ora pelo Padre 
Eterno, ora por Jesus Ressuscitado, ora pelo Cruci ficado, "saindo do coração 
do Senhor um Raio de luz" de indescriHvel beleza.45 

Por volta de 1660, três portuguesas são degredadas para o Brasil, todas 
reputadas pela Inquisição Lisboeta como falsas santas e embusteiras. A primei
ra, Joana da Cruz, fora interna no Recolhimento de Santa Isabel do Mocambo, 

114 ANTI. I L. Proc. no 4564 
45 ANTT, I L, Proc. n" 753 
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na periferia de Lisboa, além de ter passado longas temporadas em outras casas 
pias, sempre às voltas com êxtases e revelações fantásticas. Dizia, por exemplo, 
ter visto uma alma pagã entrando na boca do inferno; que um diabo pariu em 
seu regaço uma ninhada de 8 diabinhos; que era a criatura mais perfeita 
descendente de Adão; que el Rei D. Sebastião, desaparecido nas areias do 
Marrocos, ia em breve ser canonizado; que os santos de Portugal , embora 
menos numerosos, venciam os das outras nações pelas virtudes, etc, etc. Sendo 
inquirida na prisão, além de todos estes e outros despautérios, confessou 
algumas intimidades comprometedoras, como ''ter-se deitado numa cama, 
quando tinha 12 anos, dando-lhe um instrumento (fálico) um criada, com que 
dizia que haveria de brincar e folgar ... " Deve ter chegado no Brasi l nos primeiros 
meses de 1661, sofrendo humilhações na travessia oceânica, chamada pelos 
passageiros de bruxa e feiticeira, tirando-lhe inclusive o cordão de São Francis
co. Do Rio de Janeiro, onde foi determinado que cumprisse seu degredo, 
escreveu aos lnquisidores reclamando sua má sorte: ''não há ninguém aqui que 
me dê um manto para me cobrir !' Diz ter tomado confessor entre os Franciscanos 
do Convento de Santo AntOn1o do Largo da Canoca, "mas agora me mandam ir 
para São Paulo" O que lhe sucedeu nesta nova Cap1tania, não informam os 
documentos. 46 

Outra degredada por culpas de fingir-se santa foi Maria da Cruz, 40 anos, 
e como a anterior, também ex-regente do mesmo recolhimento de Santa Isabel 
do Mocambo- pelo visto, um celeiro de mistificadoras. Como tantos outros 
santos e santas, verdadeiros e falsos, ainda criancinha de colo começou esta 
beata a dar sinais de predestinação: aos 3 anos apareceu-lhe o Anti-Cristo; já 
adolescente Jesus lhe ensina a escrever, marcando-lhe no braço uma letra que 
deveria protege-la de ser presa pelo Tribunal da Inquisição - profecia que não 
se cumpriu. Mais tarde, foi ferida pelos doze apóstolos com três setas que lhe 
trespassam o coração, provocando-lhe dores mais fortes que a dos mártires, 
aliás, fenômeno também atnbufdo a Santa Tereza Dávila, cognominado "trans
verberação", considerado pelos mfst1cos como o suprasumo dos dons espiri
tuais.47 Desmascarado seu fingimento, teve como sentença o mesmo castigo 
atribuído às embusteiras: flagelação até o derramamento de sangue pelas ruas 
de Lisboa e o degredo por 5 anos para o Brasil. Consta ter desembarcado no 
Recife em outubro de 1661, juntamente com Isabel da Silva, também ilusa, sendo 
que desta só dispomos do nome. Se continuaram clandestinamente a alimentar 
seus devaneios mfsticos e merecer do populacho veneração como santas, só 
futuras pesquisas poderão esclarecer. O que temos como certo é que esta Maria 

46 ANTT, I L, Proc. n• 557 
47 Garrigou Lagrange. Les Trols Ãgos do la Vlo lnterieure. Paris, drllons du Cerf, 19(39 
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da Cruz já em 1668 oficia aos Senhores lnquisidores dizendo ter completado o 
tempo de seu degredo, e com as esmolas que conseguira ganhar em Pernam
buco, pretencia retornar a seu antigo recolhimento a fim de terminar as obras 
que se estancaram desde sua prisão. Interesseiros, os lnquisidores autorizam 
seu regresso ao Reino a fim de dar prosseguimento às obtas48. 

Salvo erro. a única falsa santa a ser presa no Brasil foi Rosa Maria Egipcfaca 
da Vera Cruz.49 Nascida na Nigéria, da etnia Courana, Rosa viveu primeiro como 
prostituta em Minas Gerais, coincidentemente escrava da mãe do literato Santa 
Rita Durão. Possulda por sete demOnios, desde que começou a receber os 
exorcrsmos de um "chata diabos" português, Padre Francisco Gonçalves Lopes, 
abandonou a vida lasciva, tornando-se a maior m!slica de que temos notfc!a em 
nosso período colonial, escrevendo mais de 500 folhas de visões e profecias. 
Megalomaníaca ao extremo, divulgou ter sido escolhida por Deus como Esposa 
da Santfssima Trindade, que ninguém ia ao céu ou ao inferno sem seu julgamen
to, que o Menino Jesus vinha diariamente pentear-lhe a carapinha, que em seu 
peito trazia o próprio Coração de Jesus. Numeroso séquito de devotos a 
adoravam como a maior santa do céu, venerada de joelhos por seu ex-proprie
tário e proclamada pelo Provincial dos Franciscanos de Santo António como "A 
Flor do Rio de Janeiro". Suas relfquias valram ouro. seu confessor trazia no 
pescoço um dente da ex-prostituta, de seu cabelo faziam disputados patuás e 
até sua saliva era usada na fabricação de uns biscoitos que os fi éis diziam curar 
todo tipo de doenças. Poucos anos após o terremoto de Lisboa, Rosa Egipclaca 
profetizou que o Brasil seria inundado por um dilúvio arrasador, salvando-se 
como na arca de Noé apenas o seu próprio Recolhimento de Nossa Senhora do 
Parto e alguns privilegiados, que navegariam para o Reino onde a negra iria 
casar-se com O. Sebastião. Presos pela Inquisição, ela e seu confessor, a 
iminência parda de sua falsa sanlidade no ano de 1762, ele foi condenado ao 
desterro, enquanto o processo da beata courana inexplicavelmente, permanece 
até hoje inconcluso: como não foi queimada, nem degredada, nem consta ter 
morrido no cárcere, o mais provável é que o mesmo Menino Jesus que lhe 
penteava o cabelo e gostosamente mamava em seu peito, tenha levado sua mãe 
de lei te para a morada celeste .. . 

Terminaremos este flori légio de santos e santas do Brasil Colonial com o 
fantástico episódio de Irmã Germana, a beata mais famosa de Minas Gerais. 
Escolhemos este caso de pseudo-santidade por representar a primeira vez que 
um cientista brasi leiro, lançando mão de erudita bibliografia e argumentação 
impecável, desmascara senão o engodo, quando menos o prímarismo acrítioo 

48 ANTT. Il . Proc. n• 43'72 
49 ANTT, I L, Proc. n" 9065; Mott, LuiL Rosa Eglpciaca: Uma Santa Africana no Brasil. Rio da Janeiro, 

Edrtora Bertrar'r(J Brasil, 1993, 750 p, 
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dos mfsticos e ·fabricadores de pseudo-santos e pseudo-milagres. ~ um caso 
exemplar de como as luzes da Ciência descobrem a verdade e explicam 
acertadamente os pretensos fenOmenos preter-naturais, substituindo a alrena
ção e tantasmagorias mlsticas por interpretações baseadas tão somente em 
fatos naturais. Afinal, como já nesta época defendia Dufton, "la seule et vrai 
science est la connaisance des faits! " Nascida em 1782, Maria Germana da 
Purificação sofreu na inf~ncia graves enfermidades que a impediam de andar, 
passando a vida toda entrevada numa cama ou na esteira quand.o tran~porta
vam-na para a igreja. Donzela ultra devota e recatada, passava 1nter mtnávers 
horas adorando o Santíssimo Sacramento, alimentando-se sumaríssimamente. 
Boa conselheira, começou a atrair numerosas levas de devotos para o alto da 
Serra da Piedade, no distrito de Caeté, sendo elogiada pelos Bispos de Minas 
e São Paulo como exemplar serva de Deus. Por volta de 1814 foi examinada por 
dois clínicos catól icos que assinaram um atestado declarando-a santa e inexpli
cáveis algumas de suas manifestações corpóreas. Sainl Hilaire foi um dos que 
movido pela curiosidade visitou a santinha. 5° 

Contra tal declaração de santidade insurgiu-se um arguto cientista, o Dr. 
Antônio Gonçalves Gomide, autor do opúsculo Impugnação analítica do exa
me feito pelos clínicos Antônio Pedro de Sousa e Manuel Ouintão da Silva 
em uma rapariga que julgaram santa na Capela da Senhora da Piedade da 
Serra, próxima à Vila Nova da Rainha do Caeté, Comarca de Sabará. 51 

Os principais sinais da santidade de Germana, além da resignação como 
aceitava sua triste sina de entrevada, consistiam em ficar horas a fio em postura 
crucificada. com os músculos rígidos e tensos, sem que ninguém consegursse 
tirar seus membros desta posrção, voltando ao seu natural quando recebia a 
Santíssima Eucaristia. Outro sintoma sobrenatural era o jejum quase perpétuo 
em que vivia, alguns dias não se alimentando a não ser com a hóstia consagrada. 

Logo nas primeiras páginas de seu opúsculo, o Dr. Gomide faz a seguinte 
advertência: "Certa rapariga há muitos anos histérica. sofrendo dores que 
chamamos de reumáticas, e ficando com as extremidades contraídas, se fez 
transportar para a Capela da Serra da Piedade, donde se divulgaram com 
misteriosos os sintomas e circunstâncias de sua doença, para onde concorre a 
adorá-la um número incrfvel de romeiros de todos os lugares de Minas. onde há 
dias com mais de dois mil concorrentes, e se algum indlvfduo reclama pela 
verdade, os devotos se enfurecem gritando: libertino, incrédulo!" 

Analisa então o arguto estudioso um a um os supostos sina1s sobrenaturais 
de Germana, arrolando inúmeros exemplos clínicos de cidadãos comuns que 

50 Sainl Hil ire. Augusta. Viagem pelo Distrito do Diamantes e Litoral do Brasil. S o Paulo, Edllor 
USP/Itallaia, 1974.68 

51 Rio de Janeiro. lmpr nsa Régia, 18 14, 32 p. 
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manifestaram sintomas muito semelhantes, explicáveis natural mente, sem apelo 
ao sobrenatural. Para reforçar sua argumentação, escora-se em Darwin, Pomme, 
Tissot, Raulin e vários outros especialistas, concluindo com o diagnóstico cabal
mente justificado: a beata Germana sofria de catalepsia convulsiva. Algumas de 
suas opiniões merecem ainda hoje nossa atellta consideração: "Fazei que 
vossas mulheres, vossas irmãs e vossas filhas contemplem na Serra da Piedade 
o culto tributado a esta santa, cujos pés e mãos bei jam, cujas relfquias se 
guardam em veneração; que testemunhem compadecidas e horrorizadas as 
espantosas convulsões, e tereis a vaidosa satisfação de ver algumas delas, a 
vosso modo, santificadas. A Serra da Piedade será uma oficina ou seminário de 
santas, e consta que dentre o grupo de beatas, algumas se vão gradualmente 
elevando à mesma perfeição ... Os que duvidam da santa não são incrédulos. 
mas prudentes e ortodoxos, como são néscios e supersticiosos os que a querem 
por força canonizar. Quem no primeiro passo se desvia da verdade, tanto mais 
diverge dela quanto mais caminha na mesma direção. A credulidade da mul tidão 
1gnorante, chancelada pelo vosso galimácias, além da consagração de erro, 
danifica diretamente a sociedade. Revolve! os anais do mundo e vereís que 
males têm nascido na crença nos prestígios de semelhantes pitonistas.'' E 
conclui com magistral lição de racionalismo humanista: "Talvez me arguam 
dizendo: que te importa a piedosa fraude em que vivem satisfeitos os crédulos? 
Privá-los desta ilusão não é tirar-lhes um entretenimento que os consola? Res
pondo: a verdade é o principal elemento da vida social. A impostura aos 
ignorantes equivale à opressão da torça sobre os fracos. O rico deve socorrer 
ao indigente, o poderoso proteger o desvalido, o fi lósofo achar e promulgar a 
verdade .. .'' 
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RESUMO Este artigo examina as estratégias de dominação e de resistência 
adotadas por senhores e escravos (particularmente pelas escravas) em suas 
relações cotidianas na Comarca do Rio das Velhas, Capitania de Minas Gerais, 
entre 1720 e 1780. Os testamentos coloniais constitíram a principal fonte dos 
dados aqui analisados e a leitura desses documentos possibilitou-me vislumbrar 
aspectos pouco conhecidos das relações escravistas mantidas naquela socie
dade. Entre tais aspectos destaca-se a uti lização, por parte das mulheres, dos 
íntercursos sexuais como meio de alcançarem suas próprias manumissões e as 
de seus familiares e de ascenderem economicamente. 

As reflexões e proposiçó@S esboçadas neste texto tiveram como principal 
base informativa os testamentos coloniais. Foram investigados 357 desses 
documentos, todos eles registrados entre 1720 e 1784, na Comarca do Rio das 
Velhas (Sabará), Capitania de Minas Gerais. Os testamentos pertenceram a 

• Este artigo, embor com algumas modlficaçOes. é pane do capitulo IV de m•nha Disserlaç!!o de Mestrado 
e foi apresentado no 111 Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, realizado em Lisboa, em 
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