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Quando o falecido P. Carlos Teschauer, «pai da história do 
Rio Grande do Sul», aprese~tou em 1918 ao público brasileiro o l.º 
tomo da sua monumental «História do Río Grande do Sul dos dous 
primeiros séculos», o saudoso mestre Capistrano de Abreu assim 
lhe escrevia:~> «E' verdadeira revela<;ao; nao tinha idéia de que 
tanto se estendeu a Companhia (de Jesus) fora dos Sete Povos.» 

A única edic;ao de Teschauer esgotou-se em breve. Achou, 
entretanto, um competente continuador na pessoa do nosso. c:oesta
duano Aurélio Porto, que melhorou, em diversos pontos, . os vo
lumes do seu antecessor, publicando, em 1942, urna magnífica «His
tór~a das Miss6es Orientais do Urugua!», reeditada agora, em edi
<;áo aperfeic;oada, pela Livraria Selbach, de Porto Alegre. 

O que nas citadas obras se descreve com pormenores, vai 
agora narrado em resumo, acrescido com algumas particularidade's, 
nas páginas que seguem. Por isso, deixando para outro colabo
rador a parte referente aos Aborígines que povoam o velho Conti
nente de Sao Pedro do Río Grande do Sul, entremos já no assun~o 
que nos foi comissionado, ocupando-nos apenas dos índios Carijós 
do litoral atlántico e dos Tapes-Guaranís 'do nordeste rio-grandense, 
tribos atingidas diretamente pela catequ~se civilizadora dos Jesuítap 

l. O CICLO PORTUGU:ES 

. . . 

l. Expedi~ao de Joao Lobato e Jerónimo Rodrigues. 

A prioridade da penetrac;ao ·evangélica no Rio Grande cabe 
indiscutivelmente aos Jesuítas portugueses, nas pessoas dos Padres 
J oao Lobato e Jeronimo Rodrigues, que, acompanhados de sete índios 
·Cristaos, saíram de Santos em 27-III-1605, viajando a pé, e logo numa 
canoa · improvisada. Após trabalhos· inauditos, atingiram o pórto 
da «Laguna dos Patos», ao sul de Santa Catarina, em 11 de agosto. 
Recebidos com alegria, adiantaram-se até Imbitiba (Mambituba), na 
atual fronteira do Río Grande com Santa Catarina, junto a Torres. 
Com surpresa descobriram ali alguns · indígenás já cristáos, a quem 
uns frades ambulantes haviam b~tizado . cerca "de 50 anos antes, 
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mas deixado no mais completo abandono espiritual. Por fim, só 
em 24 de agosto, festa de Sao Bartolomeu, puderam rezar suas 
primeiras missas nessa regiáo, numa igrejinha improvisada as pres
sas. ( Serafim Leite, «História da Companhia de J esus no Brasil»~ 
I, 326 ss.) 

Permaneceram na residencia de Imbitiba dois anos, evange
lizando os Carijós. Levaram avante a sua explorac;áo até o rio 
Ararungaba (Araranguá), onde, antes dos missionários, já ha
viam estado os Portuguéses para prear silvícolas. Encontraram
se com um terrível escravagista da terra, que respondía pelo sig
nificativo "'nome de «Tubarao», o qual ouviu com interesse as pa
lavras dos seus visitantes, porém, soberbo e egoísta como era, nao 
passou de vas promessas de vida mais crista. 

Ad verte o P. Jerónimo Rodrigues, num extenso relatório 
escrito em Tramandaí - publicado por S. Leite no vol. 194 da BRA
SILIANA, p. 196 - 246 - que, em conseqüencia das vendas recíprocas. 
dos índios que se prendiam violentamente uns aos outros e se ven
diam aos escravagistas de Sao Paulo, os Arachas, que moravam 
mais para o sul de Tramandaí, nao se atreveram a vir para ver os 
Padres, de puro medo de serem capturados. (S. Leite, História, I, 326 
SS.) 

Como faltasse naquelas bandas qualquer autoridade civil e 
ec'lesiástica para apoiar a ac;ao apostólica, os dois sacerdotes re
solveram regressar para o Rio. Na ,passagem por Santos experimen
tatam urna confirma~ao flagrante de desrespeito a suas pessoas 
e seus haveres na atitude do Capitao-mor desse porto, que lhes 
arrebatou os 15-0 Carijós que os haviam acompanhado espontanea
mente para viverem em liberdade com os Padres da Companhia 
nas aldeias cristas do Río de J aneiro. 

2. Tentativa de Afonso Gago e Jeao de Almeida. 

A segunda tentativa de evangelizar o Rio Grande realizaram-· 
na em 1609 os Padres Afonso Gago e J oao de Almeida. A tra vessaram 
a Serra do Mar, partindo do Rio, com indizíveis trabalhos, por cami
nhos desconhecidos e impraticáveis. Chegados a terra dos Abacuís 
ou Abacus, travou-se rija peleja em que foram afugentados os ini
migos; mas os Padres náo se animaram a permanecer desde que 
náo encontraram suficiente garantía para a criac;áo de urna cate
quese estável. No entanto, prometeram voltar. I)e fato, tor-

• 
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naram aos Carijós, desta vez os Padres J oáo de Almeida e J oáo Fer
nandes, que vieram em novembro de 1617 sob o patrocínio oficial do 
benemérito SalvadCU' Correia de Sá e de seu filho Gon~alo. Surgiu 
viva resistencia contra essa expedi~o da parte dos escravagistas 
de Sao Vicente, Santos e Sáo Paulo, que arrecearam a ac;áo dos 
.Jesuítas em defesa da liberdade dos naturais da terra. Contudo 
partiram, sendo recebidos festivamente tanto pelos vizinhos da 
Ilha de S. Catarina como pelos índios Patos, súditos do grande 
Tubaráo, chefe supremo dos Arachas e demais tribos, diferente do 
rrubaráo acima mencionado. Deram notícia pormenorizada da fé 
.crista aos gentíos com muito zélo e dedicac;áo. A vanc;aram até Ara
ranguá e Boipetiba, fazendo-se médicos corporais e espirituais de 
todas as moléstias dos seus pupilos. 

Foi aí que tiveram o primeiro contato com o fa1noso cacique 
-<<Anjo», morubixaba supremo do · litoral do Río Grande. Adoecendo 
gravemente o P. Fernandes, que estéve a morte, foi recolhido a casa 
do principal de Mampituba, tendo por «leito quatro paus fendidos 
sobre quatro forquilhas, com urna pouca de erva em cima». Mas 
Deus foi servido devolver-lhe milagrosamente a saúde. 

Em toda a parte foi grande a aceita<;áo dos missionários por 
parte dos silvícolas. Estando em necessidade os Padres e seus 
.amigos, solicitaram a Salvador Correia de Sá víveres e embarca
·c;óes. Mas até janeiro de 1619 nada havia chegado por culpa dos 
bandeirantes de Sao Vicente e Cananéia. Nesse meio tempo, os 
adversários brancos; julgando-se lesados nos seus vis · interesses 
materiais, espalharam entre os índios a balela de os Jesuítas terem 
v1ndo a fim de levá-los par3. Portugal, vendé-los e maltratá-los. 
Privados dessa forma de todo socorro material, voltaram para trás. 
Foi com eles um índio principal a fim de solicitar ao Padre Provin
·cial da Companhia lhes mandasse de novo alguns Padres. Esta-· 
vam de regresso no Colégio do Rio em 23-III-1619, após teren1 pre·
gado, catequizado, batizado e casado a muitas almas pelos povoa
dos do litoral. Pelo relatório dessa correria sabe1nos que nesta 
expedi<;ao de ano e meio, estiveram na «Aldeia de Mampituba» mais 
de seis meses, puseram-se em fala com o «Anjo do Sertao do Río 
Grande», e pregaram a mais de mil frecheiros Arachás. 

3. Viagem de Antonio de Araújo e .Joao de Almeicla. 

Com ordem de fundar, finalmente, urna residencia fixa no ho
diern.o Rio Grande, partiu nova leva de missionários em 1622 com 
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os Padres Antonio de Araújo e J oáo de Almeida. A pesar de encontra
rem um terreno, o mais ingrato possível, onde grassava a mais des
bragada cac;ada aos silvícolas com as concomi~antes astúcias, in
justic;as e violencias, conseguiram estabelecer-se, ao que parece, em 
Embitiba, onde despertaram um extraordinário fervor entre os na
turais de toda a regiáo. Ao cabo de algu1n tempo animaram-se a 
prosseguir de aldeia em aldeia, visitando os doentes, sangrando-os, 
provendo-os no que podiam em sua pobreza e falando-lhes da im
portáncia da salvac;áo. Nisso atingiram a povoac;áo do Cai:bi, gran
de feiticeiro, onde toda a populac;áo já estava prevenida contra a 
v1nda dos missionários «grac;a a a lguns maus Portugueses». Ca!bi 
lhes mandou diversos recados que nao viessem porque o demónio 
]he havia dito que no ponto em que os Padres pisassem aquelas 
terras nao teriam mais efeito algum as suas artes. Mas os ser
vos de Deus desprezaram semelhantes ameac;as do morubixaba. Se
gundo todos os visos de probabilidade esse ponto foi a zona da 
a tual Santo Antonio da Patrulha, se é que nao se aproximaram 
da hodierna Gravataí, antiga «Aldeia dos Anjos». Essa curiosa 
«Aldeia do Anjo», nao seria a futura «Aldeia dos Anjos», ou melhor 
«Nossa Senhora dos Anjos», nome cristianizado pelos imigrantes 
ac;orianos? Como quer que seja, a situac;ao geográfica corresponde 
bastante bem com a entrada que por a í fizeram os Jesuítas, e no-lo 
descreve a fina pena de Antonio Vieira . (S. Leite, op. cit. VI, 428 ss.). 

. Molestados por um lado pelos escravizadores do ~ndígena, que 
o escritor paulista Carvalho Franco denomina «segadores de Satanaz» 
(S. Leite, VI, 474, nota l.) e a a titude hostil do cacique Caibi, e 
nao podendo passar, como reza a informac;áo, «para a outra banda 
do río» (que rio seria ésse? o Gravata í? ... o Mampituba?), e nao 
encontrando a indispensável garantía para a própria existencia, os 
dois homens de Deus recuaram até Laguna. Avisaram ao Reitor 
do Colégio do Río, P. Francisco Carneiro, varao de grande dinan1ismo, 
que veio em pessoa ao Sul, em companhia de alguns índios cristáos 
de plena confianc;a. Foi examinado in loco a terra e seus habi
tantes, e, vendo a ac;áo dos denominados «Pombeiros», cruéis cac;a
dores de indígenas, e o escasso e ineficaz apoio da parte da auto
ridade civil, resolveu abandonar o Sul, levando consigo nao apenas 
os Padres, mas ainda quantos Carijós o quisessem seguir. Antes 
de embarcar sucumbiu de doen~a e fraqueza o P . Pedro da Mota, 
que viera substituir ao P. Joáo de Almeida. A viagem, feita em. 
péssimas condi~óes de navegabilidade e carencia do sustento neces
sário constituí urna verdadeira odisséia. Nem com todos ésse fra-
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cassos ca1u no olvido a «Missáo dos Patos». Se em 1631 nao· 
partiu nova leva para o Sul, deve-se exclusivamente a guerra ho
landesa em Pernambuco, onde a presenc;a dos Padres era mais ur
gen te contra os herejes batavos. Era já o ano de 1628, início dos 
grandes assaltos as reduc;6es j!::!suíticas do Guairá, hodierno hin
terland do Paraná, levados a efeito pelos preadores-mores Manuel 
Freto e Antonio Raposo Tavares, e o ambiente se carregava cada 
vez mais contra os «perpétuos defensores da liberdade dos naturais>;,. 
os J esuítas. 

4. Excursao de Inácio de Sequeira e Fran cisco de Morais. 

Apenas em 7 de junho de 1635 é que partiram, num patacho, 
em demanda do Sul, dois veteranos experimenta dos na ]ida com os· 
silvícolas e afeitos as dificuldades da terra, os Padres Inácio de Se
queira e Francisco de Morais, levando em sua companhia a lguns dos 
Carijós cristáos vindos em 1626. Tendo superado braba tormenta, 
escalaram a Ilha de S. Catarina, donde, abastecidos de peixe e 
cac;a, rumaram para a nac;áo dos Carijós do Río Grande que ocupa
vam o extremo sul das 1160 léguas do litoral da Coroa Portuguesa, 
urna manta de terra de 160 léguas, apertada entre o Atlantico e os 
indios Guaianás. Sequeira, em extenso inform e, descreve a regiáo. os 
índios, suas crenc;as, supersti<;6es e demais particularidades, notas 
interessantíssimas de .incontestável valor histórico. (S. Leite VI, 
494, ss.) 

Ferrando o porto da Laguna, ficaram espantados os missio
nários ao encontrar ancoradas ali nada menos de 62 embarca~oes 
portuguesas, vindas para ali de várias Capitanías no único intento 
de cac;ar infelizes Carijós. Quinze navíos eram de alto h0rdo, 
o resto, canoas possantes, em cuios bojos esperavam levar os 
escravagistas mais de 12. 000 ca ti vos. (Ibid. 505). Ao fundear a 
«:S. Antonio», embarcac;ao missioneira, o mesn10 foi lanc;ar ferro que 
«botar um arpáo nos corac;oes de quantos Portugueses andavam nas 
terras dos Carijós», como observa Sequeira. Na linguagem da 
época «Portugueses» eram todos os que nao fossem índios ou negros, 
quer nascidos na Europa quer na América. 

Receando os escravizadores que os índios já cativos, que mon
tavam já a 1. 300, tentassem fugir para o bando dos J esuítas, entra
ram em conselho acerca do que lhes convinha fazer perante aquela 
vit;ita nao importuna. Uns alvitraram que logo se pusesse ..cogo a 
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·«S. Antonio»; outros opinaram que deviam ser obrigados a sair 
p ela barra fora; outros, por fim, propuseram que deixassem juntar-se 
aos Padres quantos Carijós quisessem para, logo depois, de mao 
armada, prende-los de novo. Sabendo disso e do receio que se 
apoderara dos índios companheiros, os dois sacerdotes, animando-se 
<le valentía, replicaram afoitamente que, se a «S. Antonio» ardesse, 
todos os demais navíos portugueses igualmente arderiam, e se al
guém ousasse arrebatar-lhes os Carijós que espontaneamente os qui
sessem acompanhar, primeiro haveriam de fazer em postas aos mes·
mos Padres. Ficaram os malvados amedrontados com semelhan
te amea~a. No entanto, os missionários acharam de melhor aviso 
subir cerca de 2 léguas río acima, onde ancoraram. Toparam ali 
-0 cacique «Terreiro Espantoso», filho do «Anjo», pagáo e fingido, 
mas desejoso de captar as boas gra~as dos povoadores, procurou 
.agradar aos Padres. 

Descreve Sequeira o modo trai~oeiro de capturar os ingenuos 
.selvagens que era atraí-los aos navios mostrando-lhes pe<;as de fer
ramentas e vistosas roupas que lhes prometiam dar. Mas quando 
o navío já estava cheio, com 300 ou 400, fechavam subitamente as 
-escotilhas e se faziam a vela, levando a todos presos na armadilha. 
Desta maneira se despovoaram dilatados trechos da costa catari
nense e rio-grandense. Porém, náo se restringiam os cac;adores de 
Carijós ao litoral. Com mao armada penetravam nos sertóes, 
prendendo violentamente, sobretudo nos lamentáveis anos de 1636 
a 1641, dezenas de milhares de índios tapes e guaranís, já cristia-
nizados pelos· J esuítas espanhóis . E Sequeira descreve, com pena 
. a escorrer sangue, as inomináveis crueldades cometidas contra os 
<lesgra~ados filhos da selva. Desalmado e terrível aliado acharam 
os ca~adores de homens no cacique Marungua~u, que quer dizer 
<> «Grande Papagaio», parente próximo do <<Anjo», por cujo inter
médio tiraram, conforme eles mesmos confessaram, acima de cento 
.e vinte mil Carijós, fazendo-os escravos. (S . Leite, VI, 509). 

Havendo mandado as suas despedidas ao «Grande Anjo>) por 
n1eio do seu filho «Terreiro Espantoso» e seu primo Maurício, com 
.alguns presentes, animando-o a perseverar em seus bons propós~tos, 
.aprestaram a volta para o Río. Pouco depois de chegados se póde ba
tizar o morubixaba «Papagaio», que acompanhara os ministros do 
.altar com mais tres filhos menores, e o resto dos Carijós. 
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5. Derradeira expedi~io de Francisco de Morai.s e Francisco Banh:a~ 

O Provincial Domingos Carneiro, desejoso de salvar dos. 
Carijós o que ainda fósse possível, «antes que os Portugueses os· 
acabassem de destruir com os seus· desumanos latrocínioS>>, contando, 
corn a benevolencia do «Anjo», destacou para esta derradeira expe
di~ao os Padres Francisco de Morais, conhecido e respeitado pelos Ca-· 
rijós, levando por companheiro o P. Francisco Banha. Partiram 
com a doce esperan~ de trazerem muitos Carijós para viverem com 
os Padres em santa paz nas redu~oes do Río de Janeiro. Entretanto, 
ao regressarem, trazendo 200 almas, com a esperanc;a de transferir 
posteriormente para o Rio mais 4.000 que já se haviam apalavrado 
com eles. foram barbaramente assaltados pelos escravagistas do lito
ral paulista, que lhes a.rrebataram toda a presa, pondo até maos 
violentas no P. Morais, ao qual quebraram a embarcac;ao, abandonan-· 
do-o, desprovido .de tudo, na praia e mentindo aos infelizes indígenas 
que os Padres os haviam trazido para vende-los aos preadores de ín-· 
dios. ' 

Mau grado todos esses malogros de salvar as almas imortais dos 
Carijós, - os melhores e mais dóceis de todo o Brasil, - segundo 
Sequeira, ainda em 1640, já em plena era de violencia contra a 
Companhia de Jesus no sul do Brasil, o P. Pedro de Moura, Visitador 
da Província do Brasil, estava preparando nova remessa de Pa
dres missionários para o Sul. Sabendo disso o Capitáo-Mor de San
tos, escreveu ao P. Moura, que também éle estava aprestando em
barca<;óes e gente, mas era para impedir sem.elhante expedi<;ao, e 
que o avisava de antemao para nao haver desgrac;a. Assim, nao. 
contando já com o auxílio de nenhuma autoridade civil nem ecle
siástica e perante a atitude contínua e francamente hostil dos es
cravagistas de Sáo Paulo, os J esuítas portugueses viram-se na dura 
contingencia de ter que abandonar sua amada «Missáo dos Patos». 

Concluamos com as palavras severas, porém verdadeiras de 
Serafim Leite (Op. cit. VI, 474, 483 e 523): <<Quando se fez a paz em 
1653, a costa dos Patos estava vazia, e o interior do Rio Grande do Sul 
ocupado pelos espanhóis, com as suas Missóes; e, separados Espanha 
e Portugal, quando os escravizadores voltaram aquelas paragens, en
coritraram já, com os índios, as escopetas espanholas. - Desta ma
neira, as cac;adas aos indígenas rio-grandenses, longe de ser um título· 
de glória, mesmo sob o ponto de vista territorial, atrasaram de um, 
século a coloniza~o brasileira do Rio Grande, que só mais tarde, 
com tratados iníquos. . . foi possível integrar no grande todo bra--
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sileiro. - A história, feita a frio, tem talvez que responsabilizar esses 
homens deste terrível fato: impedir que desde 1628 se tivesse coloni
zado o Rio Grande do Sul, erri cujas paragens de mais futuro, ao norte 
da regiáo atual da cidade de Porto Alegre, tentaram estabelecer-se os 
Jesuítas do Brasil, fixando-se na terra.>> 

11. O CICLO ESPANHOL 

l. O Dianteiro da Civiliza~ao Rio-Grandense. 

Muito mais bem sucedida foi a obra da Catequese dos Tapes
Guaranis, empreendida e levada a feliz efeito pelos J esuítas espa
nhóis, amparados por alguns missionários alemáes de raras qualida
des. É que as circunstáncias foram bem mais favoráveis, embora 
também eles tivessem que sentir nos primeiros tempos a audácia e 
crueldade bandeirante, finalmente castigada, como merecía, na san
grenta batalha fluvial do Mbororé, como mais adiante veremos. 

O homem providencial, chamado para -iniciar a cristia~iza<;ao 
do índio gaúcho da Banda Oriental do Uruguai médío, foi Roque Gon
zález de Santa Cruz, S. J., genuíno sul-americano, nascido em Assun
<;ao do Paraguai no ano de 1576. Embora falasse desde crian<;a a lín
gua dos guaranís e viesse com intuitos de paz, houve de teimar mais 
de seis anos até quebrar a resistencia dos moradores da margem es
querda do U ruguai, conseguindo cruzar o grande rio, a fim de lan<;ar 
em 3 de maio de 1626," os alicerces de Sao Nicolau, primeira 
·«Redu<;áo», isto é, povoa<;ao indígena cristianizada, a 39 km para o 
ocidente da atual cidade de Sao Luís Gonzaga. 

A seguir, o P. Roque tentou penetrar pelo leito do río Ibicuí 
acima, com o fim de atingir a famosa tribo dos Tapes, dos quais 
tanta fama corría pelo Río da Prata. Malogrou-se a tentativa na 
parte de civilizar entao aqueles selvagens; mas o indefeso apóstolo 
colheu, entretanto, outro resultado, e bem valioso para os pósteres. 
Havendo conseguido arrancar dos set.is opositores, mediante gene~ 
rosos premios e boas palavras, a permissáo de examinar ao menos 
a terra que habitavam os Tapes; tendo-a visto minuciosamente, dei
xou-nos dessa por<;áo do Río Grande a primeira descri<;áo geográ-' 
fica, orográfica, potamográfica e etnográfica, referente ao ano de 
1627. (L. G. Jaeger, «ÜS Bem-aventurados Roque González, Afonso 
Rodríguez e Joáo del Castillo» 2.a ed. cap. 24, Livraria Selbach, Porto· 
Alegre). Na indicada obra acha-se reproduzido na íntegra e comenta
do devidamente esse cimélio. 
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O P. Roque, que, além de verdadeiro santo, era ainda um 
eminente engenheiro e agricultor, fundou em 1627 e 1628 as reduc;óes 
da Candelária, Assunc;áo do Ijuí e Caaró nas margens do Piratini e 
Ijuí, terminando gloriosamente sua atividade civilizadora aos golpes 
de itaic;á (clava de pedra) de alguns feiticeiros, ensopando com o 
seu sangue de mártir a terra rio-grandense que regara com o seu 
suor de evangelizador. Ainda que nao visse terminada a sua obra, 
qual era a conversáo dos Tapes e Guaranís, que deveriam ocupar 
um extenso cordáo de reduc;6es desde as margens do Uruguai até as 
praias do Atlantico, seus irmáos de hábito, filhos de Santo Inácio, 
seguiram com indomável denodo na trilha do grande mestre. 

2. Um Princípio Alvi~areiro. 

Logo após a morte do P. Roque veio chegando aos poucos 
o primeiro reforc;o de missionários, desalojados do celebrado Guairá, 
onde o terrível preador portugués Antonio Raposo Tavares arrasara 
onze florescentes reduc;6es já meio civilizadas, arrastando cerca de 
sessenta mil índios cristáos aos mercados de escravos de Sao Paulo, 
Río e Pernambuco. As duas aldeias restantes, dominadas pelo terror 
e panico, guiadas pelos intemeratos Padres Antonio Ruiz de Montoya, 
peruano, e Cristóváo de Mendoza, boliviano, em número de doze mil 
almas, escaparam 1. 500 km río Paranapanema e Paraná abaixo, per
dendo nessa fuga verdadeiramente homérica, nao só todos os seus 
ha veres, como ainda 8. 000 pessoas, vítimas dos bandeirantes, das 
feras, das epidemias e da fome. Os 4 .000 guairenhos sobreviven
tes acharam acolhida crista perto de Posadas, ao noroeste argen
tino. 

Alguns dos Padres vindos do Guairá, associados a vários ou
tros europeus, penetraram com red obrado esf órc;o na terra dos Ta
pes, entre os graus 28 e 30 de Latitude Sul. Desta maneira foram 
surgindo sucessivamente no sertáo rio-grandense novos núcleos, co
mo Sao Carlos (entre Cruz Alta e Carazinho), Sao Miguel (a primi
tiva), Sáo Tomé, Sao J osé, Natividade e Sao Cosme e Sao Damiao, to
dos localizados nos municípios que se estendem desde Alegrete até 
Santa Maria. (Ver o mapa anexo.) 

Levadas a feliz termo essas fundac;6es, galgaram a Serra, onde 
criaram a povoac;ao dos Apóstolos (perto da cidade de Ijuí), e Santa 
Teresa (nas imediac;6es de Passo Fundo), mais tarde transferida para 
a divisa de Palmeira, Cruz Alta e Carazinho. Logo a seguir, a-
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chando-se bem dispostos os índios da banda esquerda do J acuí, fize
ram surgir Santana, Jesus-Maria e Sao Cristóváo, nos hodiernos 
municípios de Cachoeira do Sul, Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Es
sa notável obra foi levada a efeito por um punhado de audazes e 
abnegados sacerdotes no brevíssimo lapso de 1631 a 1634. 

Como os Tapes fóssem dóceis e cobrassem amor a seus 
Padres e Mestres e a sua terra fosse feraz, os missionários puderam 
ensinar-lhes com facilidade a multiforme atividade agrícola, da qual 
surgiram em nosso Rio Grande as primeiras ro~s de milho, de man
dioca selecionada, a lgum trigo e hortas corn variada hortalic;a, 
mormente na Ser'ra. As casas higienicas, embora pequenas, segun
do o gósto indígena, construídas em lugares saudáveis e férteis, 
regada a regiáo de águas abundantes e valorizada por matos sufi
cientes, transformaram bons trechos do velho Rio Grande ern pe
quenos viveiros no meio do sertao. 

Manifestara-se entretanto um problema, cuja soluc;ao ime
diata se impunha a todo o transe. Dadas as secas prolongadas e as 
.enxurradas impiedosas, bastante comuns ainda boje nesta parte do 
Brasil Meridional, os Padres se convenceram de que a só agricultura 
nao assegurava devidamente a estabilidade das funda~es. Se o índio 
ficava com fome, fugia para a floresta ou os ríos, esquecido de todos 
os seus deveres rnorais ou sociais. Tendo examinado cuidadosa
mente os campos da Serra e da Campanha gaúcha, convenceram
se que eles eram capazes de alimentar durante todo o ano grandes 
manadas de gado vacum, por se acharem cobertos de pastagens 
nativas, gramados verdes e forraginosos, oferecendo ainda boas 
aguadas e excelentes abrigos para o gado nos capóes do mato. A 
solu<;áo estava, pois, na introdu~áo do gado. 

Assim esperanc;osos, partiram, em princípios de 1634 os Padres 
Cristóváo de Mendoza e Pedro Romero para Corrientes, Argentina, 
onde o opulento fazendeiro portugues Manuel Cabra! de Alpoim 
lhes vendeu cerca de 1.500 vacas e vários touros, todos de cor es
cura, tangidos com imenso trabalho até o Rio Grande do Sul pelos 
próprios Padres, feítos os primeiros tropeiros das nossas estancias. 
Desta maneira tornaram-se os verdadeiros fundadores da nossa 
riqueza pecuária, segundo o ensina Aurélio Porto ( «História das 
Missóes Orientais do Urugua~>. 1.229 ss.) Idéia felicíssima que ia 
dar ao nosso silvícola urna alimenta~áo boa, fácil e abundante, uma 
ocupa~áo muito do seu agrado, sem falarmos dos múltiplos deriva
dos anexos. Cabe esse mérito ao P. Cristóváo de Mendoza, con-
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tinuador do zelo e da virtude do P . Roque, e, como éle, mártir de· 
Cristo em abril de 1635, em Santa Lúcia do Piaí, perto de Caxias de 
Sul. 

3. Aniquila~ao Brutal de 18 Redu~oes. 

Gra<;as a solicitude dos Padres, os armentos iam-se multi-· 
plicando a olhos vistos e tudo prometía um futuro realmente aus
picioso para os nossos irmaos das selvas gaúchas, nao fosse a rapa
cidade desalmada de um inimigo insaciável do guarani, que varreu 
como vendaval a incipiente cultura rio-grandense. Foram hordas 
aguerridas de tupis, capitaneadas por bandos de mamelucos de· 
Sao Paulo, que, - acaudilhados em 1636 por Raposo Tavares, em 
1637 por André Fernandes (ou Francisco Bueno), em 1637/38 
por Fernáo Dias Pais, em 1638 por Domingos Cordeiro, - vindos da 
longínqua Sao Paulo, com furor indomável agrediram as reduc;óes da 
bacía do Jacuí e logo as da Serra, prendendo ou matando os infelizes 
índios, impotentes de enfrentar armas . de fogo. Depois de incen
diar desapiedadamente os povoados, voltaram carregados de des-
pojos para Piratininga . Somente urnas poucas aldeias consegui
ram escapar a tempo das maos dos bandeirantes, salvando-se em. 
virtude da providencia enérgica dos missionários para a mesopotámia 
párano-uruguaia. 

Apenas com ingentes esfor<;os, após a introduc;ao de armas 
de fogo, pasto que em número limitado, é que os guaranís, já milita-· 
rizados por irmaos da Companhia de J esus, e auxiliados por seus ir
maos de ra<;a da banda direita do Uruguai, lograram deter a fúria 
paulistana na famosa batalha fluvial de l\1bororé, em mar<;o de 1641, 
mais ou menos entre a foz do Comandaí e do Ijuí, onde aniquilaram 
completamente a poderosa expedi<;áo de J eronimo Pedroso de Barros 
e Manuel Pires. E' bem possível que nessas razias o Rio Grarde 
perdesse duzentos mil dos seus filhos indígenas, escravizados, to1nba
dos nas lutas pela liberdade ou emigrados da sua terra, conforme um 
estudo especial feito pelo autor deste artigo em «As Invasóes Ban
deirantes no Río Grande do Sul», Separata do Relatório do Ginásio· 
Anchieta, 1940. 

4. A Funda~ao dos Sete Povos. 

Bem que os nossos emigrados, num total aproximado de uns-
12.000. indivíduos, fóssem tratados com caridade crista pelos indí-, 
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genas uruguaios e paranaenses, nunca puderam esquecer os seus 
pagos gaúchos, suspirando por tornarem a gleba natal. Esse re
tomo, porém, só lhes foi possível após meio século de ansiosa ex
pectativa, q uando j á era certo que nao mais haveriam de ser mo
lestados pelos bandeirantes que já haviam desistido das ca<;adas 
aos índios do Sul, dedicando-se a um míster be1n mais humanitário, 
qual era o da explora~ao do nosso opulento minério do Brasil Cen
·tral. 

Os primeiros a empreenderem a volta foram os de Sao Bor
ja, que, em 1682, se · fixaram na banda esquerda do rio Uruguai. 
Seguiram, em 1687, os de Sao Nicolau, ocupando novamente o 
seu antigo povoado. Reconstruíram rapidamente a sua redu~ao e, 
com os magníficos cedros da margem do próximo rio Ijuí, ergue
ram for1nosa e ampla igreja. Ainda no mesmo ano de 1687 apare
ceram os miguelistas, que se estabeleceram no ponto em que hoje 
admiramos as nlÍnas do grandioso templo do mesmo nome de 
Sao Miguel. 

Segundo as cronicas, também em 1687, novo grupo ve10 fun
dar Sao Luís Gonzaga, a mesma de hoje em dia. Tres anos 
depois, em 1690, se apresentou outra por~áo de imigrantes, que es
colheu um vistoso chapadao entre Sao Luís e Sao Miguel, tomando 
por padroeiro ao glorioso diácono Sao Louren~n. 

Havendo crescido excessivamente em número os habitantes 
de Sao Miguel, os Superiores incumbiram ao festejado missionário 
tiroles, Padre Antonio Sepp, da tarefa de desmembrar urna parte 
de Sao Miguel, estabelecendo-a em outro ponto. Desobrigou-se ma
gistralmente do encargo, fundando em 1697, numa pinturesca lomba, 
a redu<;áo de Sao Joao Batista, que em breve se tornaría urna 
colmeia de variadas artes mecanicas, tudo sob a dire<;ao do habili
,doso Sepp. O sétimo e último dos Sete Povos foi Santo Angelo, ini-
ciado em 1706, no lugar onde assenta boje a próspera cidade de 
nome identico. 

Nao cuide, porém, o leitor que os Padres ocupassem aqueles 
pontos a esmo, sem sele<;ao nenhuma. Tendo sempre ero vista o maior 
bem espiritual, material e social dos seus pupilos, tomaram todas as 
providencias a fim de lhes assegurar um futuro tranqüilo e prós
pero. A superioridade intelectual dos missionários, sua longa ex
periencia no convívio com os ameríndios, seu conhecimento das pos
sibilidades da terra e, sobretudo, seu carinho para com os pobres 
. índios, - uns permanentes «menores», - lhes foi urna mestra se-
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gura e imparcial na delicada empresá de civilizar os nossos Tapes e 
Guaranis. Acompanhemo-lhes ao menos alguns dos passos que 
tomaram, repletos de ricos ensinamentos. 

Antes de tudo mais, escolhiam sempre urna extensa coxilha 
ou chapadao, donde se descortinava amplo horizonte, para, em caso 
de alarma, se poder transmitir com rapidez o sinal de rebate a: redu
c;ao vizinha, sempre visível ao menos desde o alto da torre da igreja. 
Estrategicamente falando, os lugares ocupados nao podiam ser mais 
bem selecionados, vantagem a que se acrescentava a vizinhanc;a dos 
índios cristaos da margem oposta do Uruguai, todos soba direc;ao dos 
mesmos Padres da Companhia de Jesus. 

A segunda exig~ncia na funda<;ao de reduc;6es era a de que a 
terra adjacente fosse suficientemente fértil , capaz de alimentar urna 
populac;ao de cinco a oito mil pessoas, engastada em regiáo saudável 
e opulenta nao apenas em boa água, como ainda em madeiras e pe
dreiras para as construc;6es de moradias e templos. Ainda este pro
blema foi resolvido satisfatoria1nente. Possuímos até um relatório 
completo de tudo quanto fez o P. Sepp na fundac;ao de Sao J oáo 
Batista, publicado no volume XI da Biblioteca Histórica Brasileira, 
da Livraria Martins, em Sao Pau lo. 

5. Sistema Educacional nas Missoes GuaraníHcas. 

Urna dificuldade, comum entre selvagens, era a incrível indo
lencia do nosso bugre tape-guarani. Para ele o ideal era encher o 
ventre de boa carne, levemente sapecada (casos houve em que dois 
índios comessem sozinhos no prazo de duas horas a carne de urna 
r es inteira), e deitar-se a dormir, ~em se preocupar com o dia de 
amanha. A inata preguic;a e a insuperável imprevidencia foram um 
dos maiores obstáculos a civiliza~áo do nosso silvícola . 

No empenho de combater pouco a pouco essa lassidao here
ditária e fazer produzir alguma coisa útil a seus neófitos, os Pa
dres procederam com tino pedagógico admirável: procuraram o
cupac;6es por urna parte indispensáveis, m as que por outra agradas
sem d~ algum mopo a índole do selvagem. Para a catequese religiosa 
o chamariz mais poderoso foi a música, que encantava ao índio, e 
para a questáo da alimentac;ao foi a criac;;áo de gado vacum e ca
valar e ainda a pesca pelos ríos. 

Com grata surpresa verificaram os Padres que para um tape 
ou guarani nada mais agradável havia do que encarapitar-se no 
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lombo de um fogoso ginete e disparar atrás dó gado com la<;o ou 
boleadeiras. Afortunadamente, o gado al<;ado que se difundira pelos 
campos e as coxilhas após as invas6es bandeirantes, sucessor direto 
do que introduzira em 1634 o P. Cristóváo de Mendoza, se inulti-· 
plicara incr1velmente, formando urna reserva avaliada em mais de 
um milhao de cabe<;as, que pastava xucro desde as margens do Uru
guai até a Lagoa dos Patos, de mistura com outra manada que viera 
subindo desde as bandas de Montevidéu. 

Como a ca<;a ao gado chimarrao demandava excessivo dis
pendio de tempo e afastava demasiadamente os tropeiros da vigi
lancia do missionário, os Padres inventaram o sistema das estan
cias com limites bem delineados, - imitado mais tarde pelo coloniza
dor portugues, - onde houvesse boa sele<;áo de animais e cria<;áo 
mais racional. Com esse intento experimental conduziram pelos inícios 
do século 18 urnas 80. 000 vacas para os campos de Cima da Serra. 
calculando que essa imensa tropa, entregue a si mesma, volvido:::; oito 
anos, tendo-se multiplicado para 400 ou 500 mil reses, seria suficiente 
para prover ao consumo ordinário dos 30.000 habitantes dos Sete 
Povos. Desgrac;adamente, porém, antes de expirado ésse lapso 
de tempo, espías lagunenses ou paulistas descobriram essa «mina>:.., 
julgando-se no direito de pilhar e destroc;ar todo esse gado jesuítico 
que lhes caiu nas garras. Mais urna vez logrados pelos per~eguidores 
tradicionais dos índios, os missionários voltaram suas vistas para o 
Sul, para as terras que margeiam a banda direita do J acuí até rpuito 
adento do Uruguai, onde naquela espléndida Campanha, cada redu~ao 
veio a ter a sua estáncia própria, como se pode verificar pelos mapas 
contemporáneos, vigiada por pastores e atendidas todas elas por 
um missionário ambulante. Nessas zonas, excelentes por seus 
pastos, as margens de abundantes cursos de água, fora do alcance 
dos mamelucos, criaram os J esuítas as verdadeiras estáncias latifun
diárias rio-grandenses. 

Ninguém ignora que, desde te1npos üne1noriais, a regiao mis
sioneira é abundante em prünorosa erva-mate. Ora, para um índio 
a erva veio a ser indispensável como para nós o café. A melhor 
erva nativa colhia-se na zona do río Inhacorá, no hodierno município 
de Tres de Maio, da qual se extraía a célebre «Caamini» ( Caa == folha, 
erva; mini ou miri == miúdo, isto é, erva reduzida a pó). Para as selvas 
do Inhacorá iam, pois, anuahnente os cristaos a fim de colhér a ca
amini e transportá-la até Buenos Aires em grandes lanchas, trocando 
o seu produto por alfaias, roupas, remédios e algum mantimento es-
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pecial, porque dinheiro em moeda nao se conhecida nas Missóes dos 
Jesuítas. 

... Como o trabalho prolongado em ervais tao afastados houves
se de ser fon;osamente prejudicial ao guaraní, os Padres, após longas 
experiencias com a delicada «ilex paraguariensis», conseguiram trans
plan tar o precioso vegetal, criando hortos artificiais nas proximi
dades das reduc;6es. 

A fim de completar definitivamente o problema da alimentac;áo 
dos seus pupilos, os missionários da Companhia de J esus intensi
ficaram a agricultura, nomeadamente da mandioca, do milho, do trigo, 
da batata, da cana de a~úcar, dos legumes e das frutas de diversas 
espécies, até da uva. 

6. Colmeias Mecanicas. 

Urna das paginas mais gloriosas da história dos nossos Sete 
Povos é sem discussao o elevado grau de desenvolvimento a que che
gou a arte mecanica, para a qual o tape-guaraní demonstrou desde o 
início urna queda singular. Bastava-lhe ter visto e examinado urna 
só vez qualquer móvel, um vestuár~o, ou um calc;ado e receber o ma
terial e os instrumentos correspondentes, para, em brevíssimo tempo. 
trazer outro tao perfeito que ninguém mais dístinguia o original 
da cópia. 

Nas reduc;6es missioneiras encontravam-se tódas as artes me
canicas da época, conforme as descri~oes pormenorizadas que nos 
deixaram os visitantes, os próprios Padres e ainda os inventários le
vantados pelas. autoridades luso-espanholas depois da expulsáo da 
Companhia em 1768. Mencionam-se ali pedreiros, funileiros, carpin
teiros, ferreiros, alfaiates, tecelóes de variados panos de la e a lgodáo, 
tipógrafos que cortavam as matrizes, fundiam tipos e imprimiam 
livros, desenhistas e copistas de livros, como missais, tao per
feitos que ninguém distinguía do original a reprodu<;ao; fundi
dores de ferro e outros metais com que fabricavam toda sorte de 
artefactos, sobretudo sinos de igreja; escultores e estatuários que 
nos deixaram multidao de estátuas, algumas verdadeiras jóias de 
arte, como as dos Irmáos Brazanelli e Prímoli. Em 1941, um 
visitante alemao, Hoffmann Harnisch, ainda conseguiu localizar e fo
tografar urnas 200 só no Rio Grande do Sul, e isso apesar da desco
munal pilhagem de alfaias missioneiras praticada pelo caudilho uru
guaio Frutuoso Rivera em 1828. Também houve joalheiros que fa-



-36 -

ziam cálices e outras preciosidades de ouro e prata capazes de com
parar-se comas mais finas baixelas da Europa; e, por fim, fabricantes 
de órgaos e toda espécie de instrumentos de música. 

Quanto a arte instrumental, nossos indígenas cristaos demons
travam um talento insuperável. Nao havia instrumento que em 
breve nao dominassem. Na maioria das reduc;6es as orquestras 
religiosas se compunham de elevado número de figuras, chegando por 
vézes até quarenta. Embora as vozes dos guaranís fossem ásperas 
para o canto e os peitos fracos para os instrumentos de sópro, com 
boa selec;ao e contínuos exercícios, registraram-se também neste par
ticular resultados satisfatórios. Tao bem ensaiada estava a missa 
que nos domingos a populac;ao em peso cantava, em latim e de 
cor, os homens e meninos de um lado do templo e o sexo feminino 
do outro. Nas reduc;6es mais adiantadas sabiam de cor 3 e até 4 
missas. Repetidas vezes declararam os visitan tes dos Sete Po vos 
nao se encontrar na Europa música mais aperfeic;oada, motivo pelo 
qual os cantores e músicos guaraníticos recebiam freqüentes con
vites para abrilhantarem com a sua arte as festas e solenidades re
ligiosas no Rio da Prata. Muito jeito e bom gosto denunciavam tam
~ém os meninos guaranís para as dan<;as religiosas, os quais, a moda 
espanhola, executavam bailados rítmicos ao som das harpas ou cítaras 
diante do Santíssimo Sacramento. Contudo, nenhum músico désses 
jamais soube compor urna única copla ou estrofe musical. 

De dois progressos costuma orgulhar-se a nossa época: da 
medicina e da siderurgia. Pois saibam os leitores que já nos pri
meiros decenios do século 18, em pleno sertao rio-grandense, havia 
hospitais próprios, bem instalados com todos os recursos da época. 
Neles eram atendidos por enfermeiros instruídos pelo Padre Sigis
mundo Aperger e o Irmao Pedro Montenegro, numa sala os homens, 
e noutra as mulheres, estas com enfermeiras femininas. Nao nos 
consta que cidade alguma da colonia luso-espanhola da época se pu
desse vangloriar de semelhante progresso. 

Relativamente a siderúrgica, convém saber que aos missioná
rios dos nossos Sete Povos cabe a primazia nesse progresso em todo 
o Brasil e provavelmente em toda a América. Quem de primeiro 
triturou a pedra que os índios chamavam itacuru, e os hodiernos 
cupim, foi o Padre Sepp, por volta de 1700. Sujeitando esse pro
duto a urna elevada temperatura, conseguiu nao só extrair dele o 
ferro, como ainda transformá-lo em primoroso ac;o. (Cf. o cap. 
XXVIII do cit. vol. XI da Biblioteca Histórica Brasileira.) 
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Antes de encerrarmos este parágrafo, vamos dizer ainda como 
vestiam os guaranís cristaos e como moravam nas redu<;6es. Ha
bitualmente andavam descal<;os, porque o cal~ado lhes era molesto, 
até no maior rigor do inverno. Sapatos apenas usavam os ajudan
tes de missa e as dignidades do «Cabido» quando em fun<;áo, e os 
oficiais nas paradas do patrono da redu<;ao. U savam cal<;as até os 
joelhos, ceroulas, camisa, jaqueta, e, por cima de tudo, em días de 
frío ou de chuva, um poncho bem simples. Eram sensíveis ao frío, 
mas gostavam muito do sol, mesmo do canicular. As índias vestiam 
urna espécie de camisa comprida que chegava até os pés com mangas 
até os cotovelos, e por cima o <<tipoy», espécie de roupáo, tudo muito 
discreto. 

Relativamente aos tra<;ados das redu<;6es, idealizadas pelo 
P. Roque González, obedeciam todos ao mesmo plano. As ruas eram 
direitas, como tiradas a cordel, e mediam de largura cerca de 14 me
tros. As casas tinham pórticos de 2,5 m(3 varas castelhanas) de largu
ra ou as vezes ainda mais, de modo que em tempo de chuva se po
día atravessar todo o povoado sem se molhar, salvo no cruzamento 
das ruas. Todas as moradias eram uniformes, sem haver urna mais 
espa<;osa ou mais alta que as outras. Consistiam num só aposento 
de uns 6 metros em quadrado, sem outra qualquer pe<;a, como co
zinha ou retrete, inteiramente de acórdo com o gasto guaraní, que 
prefería sempre o pequeno e o simples. Nao dormiam em camas, nem 
no chao, e sim em redes de fio ou algodáo, penduradas em estacas 
ou pilares, levantadas cerca de meio metro do chao, servindo-lhes a 
rede ainda de cadeira. Contudo, por meio de esteiras, faziam divi
soes na casa a fim de dormir com decencia, coisa que os Padres 
muito lhes inculcavam. Nunca passeavam dentro de casa, mas sem
pre estavam sentados na rede, ou numa cadeirinha de pau, ou no 
chao, que era o inais comum, ou de cócoras. 

O edifício mais vistoso e amplo era naturalmente a casa de 
Deus, a «<Tupáoga» (Tupa == Deus; oga = casa). Nos Sete Povos 
havia templos gigantescos, obras de verdadeira engenharia artística. 
O magnífico templo de Sao Miguel, cujas ruínas o Governo Federal 
Brasileiro mandou conservar desde 1938, foi construído pelo Irmáo 
romano, arquiteto, Joao Batista Prímoli, com pedra grés, trazida de 
urna pedreira distante 2 para 3 léguas, auxiliado por mil operários 
indígenas, no prazo de apenas dez anos. Constituí um enigma o 
modo pelo qual esse Irmao conseguiu fazer trabalhar tanta gente com 
t2nta ordem e tamanha perfei~áo. 
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7. Isolamento indispensável e comunismo cristao. 

U mas das providencias tomadas pelos Padres e execu tadas a 
r igor, foi a de conserva r afastados os índios '<reduzidos» do contato 
direto com os europeus pelo motivo de estes lhes darem em geral 
exemplo de n1aus cristaos, além de explorarem a ingenuidade do 
ameríndio, logrando-o de todas as maneiras. Verdade é que essa 
medida acarretou para os J esuítas muitas suspei<;6es e as mais gra
ves e injustas maledicencias. Mas nem por issc os missionários mo~ 
dificaram o seu sistema. 

No intuito de assegurar melhor o bem-estar dos índios con
vertidos, os Padres introduziram urna espécie de comunisn10 mode
rado. Como já ficou dito páginas atrás, nosso bugre, dada a sua 
insuperável aversao ao trabalho e sua pueril imprevidencia, jamais 
teria resolvido por si mesmo o problema da sua aliment2;ao. Os mais 
aplicados, mesmo estimulados e recompensados, em conseqüencia da 
sua pachorra e inúmeras pausas, num dia inteiro de trabalho nao 
produziam o que um europeu executava normalmente em tres horas 
consecutivas. Foi por essa razáo que os Jesuítas adotarnm nas redu
c;oes o Abambaé e o Tupambaé. P~lo abambaé (abá = índio; mbaé 
== coisa pertencente, posse, i. e, propriedade do índio), cada redu~ao 
era dividida em cerca de 20 cacicados, conforme ao número de ca
ciques, que por sua vez davam a cada família urna pequena chó.
cara, que deviam cultivar para seu proveito pessoal. Homens de 
confian~a, chamados alcaides, inspecionavam os servi~os, cuidando 
que ninguém deixasse de cun1prir sua tarefa. Esperavam, assim, 
os missionários despertar aos poucos no índio o amor 0.0 trabalho 
e a propriedade individual. 

No entanto, como a quantidade ao que o índio do abambaé 
produzia nunca chegava para alimentá-lo durante o ano, seus pre
videntes mestres completavam essa deficiencia mediante o tupambaé 
(tupa = Deus; mbaé == posse, propriedade de Deus, ou fa zenda dos 
pobres necessitados.) Era1n grandes terrenos re~ervados, onde de
viam trabplhar só os mais aplicados, ou en tao toda a popula~áo, po
rém apenas 2 ou 3 dias por semana, para , com o produto, sustentar 
os pobres ou doentes, auxiliar os que já tivessem consumido suas 
provisoes, ou mesmo .socorrer a lguma redu~áo necessitada, e ainda, 
com o produto, pagar tributo de vassalagem ao reí da Espanha, e pro
ver ao culto religioso. As colheitas eram guardadas em grandes 
a rmazéns ao cuidado do padre-cura. A cria~ao do gado e a cul
tura da erva-mate pertencia quase toda ao tupambaé. 
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Diz José de Cardiel, - que passou 27 anos no ine10 dos gua·
ranis, - que o Padre era a alma de tudo, e fazia no povoado o pa
pel da alma no corpo. Se éle se descuidava um pouco, tudo ia de 
«Capa caída». Mas Deus Nosso Senhor, na sua providéncia, dera ao~ 
pobrezinhos dos índios um respeito e urna obediencia muito especial 
para com os Padres. De outra maneira teria sido impossível go
verná-los. E continua Cardiel: «Ü cura é seu pai e sua máe, juiz 
eclesiástico e todas as coisas. Caiu alguém num descuido ou delito? 
Lago o trazem os a lcaides perante o cura junto da porta do seu apo
sento, inas nao atado nem agarrado, por grande que tenha sido o 
delito. Nao fazem mais do que dizer: "Vamos ao Padre!" E sem 
mais resistencia vem co1no urna ovelha. E ordinariamente nao o 
t rnzem <liante de si, nem no meio, senao atrás, ~eguindo-os . Tam
pouco foge. Chegam a presen<;a do cura. - «Padre, - dizem os al
caides ou o aguacil, - este nao cuidou dos seus bois que levou para 
lavrar sua terra. Deixou-os sozinhos junto ao milheiral déste outro 
indo-se a outra parte . . Invadiram o milheiral causando grande es
tr:1go.» - Averigua o Padre a quantidade do estrago, a culpa qué 
houve, ouvindo os descargos, etc. P6e diante dos olhos do c.lelin
qüente a sua a<;ao, ponderando-a com urna repreensao paternal, e 
conclui: «Agora vais dar tantos almudes de milho a este teu pró
ximo. E agora vai, filho, que te deem tantos nc;oite~», 25 por exem
plo, e enc2r regél o nJcaide do cumprimento da paga. Se1npre sao tra
tados de filhos. O de1inqüente vai-se co1n muita humildnde par!n 
Jhe daremos ac;oites, sem jamais mostrél r resistencia; e logo volta pa
rn beijar a n1ao do Padre, dizendo-lhe: «Deus te pague, Pai, porqu.;; 
me deste entendimento». Nunca concebem o castigo como coisa nas
cida de cólera ou paixao, sena o como medicina para seu bem ... E' 
tan ta a humildade que mostram nessas ocasioes, que as vézes nos fa 
zem solta r lágrimas de confusao. E nao é ca~o isolado; sempre suce
de élSSlffi.» 

«Trazem outro, prossegue Cardiel: - dizendo: «Padre, este ma
tou um boi manso dos dois que lhe deram para a la voura; e nao 
tendo lenha, pegou do machado e cortou em peda<;os o a rado, ou 
o morteiro de pisar o milho, e com eles o assou e comeu.» Tais 
delitos acontecem. Pondera-lhe o Padre a fealdade da <:: <;ao. «Mas 
por que fóste fazer urna bobage1n como esta?» E comumente ele fica 
calndo ou responde : «Porque ~ou um bobo» - «Pois ~e tu mntas um 
boi, e outro, mais outro e outro, em breve náo teremos mais bois no 
povoado». E costuma replicar: «Se meu corpo o comeu, que meu 
(·01··--.o o ¡~ ~ rl' 0 • r,., ... ;;o ; jJ I ; ,.:_, .\..:,;")/ , - ("-.Ji - 1...\. t 
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Vai com grande mansidáo, recebe os a~oites e vem beijar ~- máo do 
Padre, dando-lhe grac;as por isso. Sáo esses os tribunais que ali se 
fazem, atendendo a capacidade da gente e ªº amor de país que se 
lhes consagra.» (José de Cardiel, Relación Verídica, pg. 124 do 
Manuscrito da Biblioteca Nacional do Río, na Col. Ottoni, I, 5, 1, 52.) 

Diga-se das «Missóes Guaraníticas» o que se quiser. Urna 
coisa entretanto é inconteste: . que um punhado de rni.ssionários, or
dinariamente dois para cada redu<;áo, homens inteligentes e abnega
dos, conseguiram criar no meio do Río Grande do Sul um peque
no éden, onde cerca de 30. 000 ameríndios, pouco antes bugres bo<;ais 
e degenerados, viviam satisfeitos, prümetendo para o porvir trans
formar-se numa maravilha de civiliza<;áo sul-americana. 

Mas estava escrito que esse formoso vergel fósse varrido de
sapiedadamente da Campanha e da Serra rio-grandenses pelo tre
mendo vendaval que na segunda metade do século 18 assolou o 
mundo cristáo, expulsando da América todos os missionários jesuítas 
e levando, em 1773, a extin<;áo a própria Ordem da Companhia de 
J·esus. Os infelizes Tapes e Guaranís caíram na mais desolada 
orfandade. Sem país, sem guias, dispersaram-se, recaíram nos ví
cios, embruteceram, desaparecendo também eles da face do Río 
Grande. Deixaram apenas algumas ruínas, mudas testemunhas de 
um grande passado que náo volta mais. 
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