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1609 a 1639. Foi elaborada em Madrid nos anos de 1638-39 a título de informes a iespeito 
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O aparecimento pela vez primeira 
em tradm;ao vernácula da "Conquista 
Espiritual", gra\aS a elogiável iniciativa 
dos prestigiosos Padres Arthur Ra
buske e Arnaldo Bruxel, constituí mo
tivo de justo orgulho para nossos esfor
<;os e pretensoes editoriais. 

Considerado por corretas razües o 
livro mais antigo relativo aos atuais 
estados brasileiros do Paraná e Rio 
Grande do Sul, eis que data de 1639, 
versando sobre os come<;os das red u
<;6es guar1nis do Guaíra e do Tape, é 
em seu texto original espanhol, mesmo 
a partir da Segunda edi\ao ern 1892, 
obra rara, quase inacessível ao grande 
público ledor. 

O seu autor, Padre ANTONIO 
RUIZ DE MONTOY A, alérn de "Pai da 
Filología Guaraní", foi um dos mais 
ilustres e virtuosos filhos da América 
Latina em sua qualidade de lirnenho, 
de grande figura de missionário dos 
tempos iniciais das redu\óes do antigo 
Paraguai, comparável a Bartolorneu de 
Las Casas, sobre quem possui a vanta
gern da ª\ªº real em favor da liberta\ao 
do índio. 

Do conteúdo da obra há de regis
trar-se que, em seu estilo barroco, é 
singelo, sincero, existencialista, teste
munhal e rico, ostentando, sob diversos 
aspectos, os primórdios difíceis, dra
máticos, épicos e por vezes trágicos das 
redm;oes guaranís em sua passagem do 
paganismo ao cristianismo. 

A "Conquista Espiritual" importa 
num monumento venerado e, adqui
rindo a primazia honrosa de divulgá-la 
no mundo luso-brasileiro, convencemo
nos de estar colocando ao alcance dos 
estudiosos urna das mais autenticas e 
imperecíveis fontes de investiga<;ao no 
seu genero. 

MARTINS LIVREIRO - EDITOR 
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APRESENTA\:ÁO DO TEXTO VERNÁCULO 
LUSO-BRASILEIRO 

Tem-se considerado, durante mais de tres séculos, por justas razoes a 
"Conquista Espiritual" de Montoya um livro clássico das Redufoes Guara
nís do Antigo Paraguai. Nao porque hou~esse de ser urna história completa 
daquelas afamadas Missoes, pois nem sequero é quanto a seus cerca de trinta 
anos iniciais, mas pelo fato de importar numa de suas fontes mais importan
tes. 

Quem, por conseguinte, quiser Jalar, con1 alguma deten9a e responsabi-. ~ 
lidade sobre assuntos das "redu9oes" guaranís - praxe quase o~sessionante 
hoje na imprensa diária entre nós -, terá de conhecer forfosamente essa obra 
básica, agora tornada acessível a muitos em tradufao vernácula. 

Concedido que nao poucos de momento a conhefa1n ao menos quanto a 
seu título abreviado, sobretudo através da literatura histórica concernente a 
Missiologia Jesuítica, a Antropología Indigenista e ao nosso Bandeirismo Na
cional. Raros porénz, os que sequer saibam o seu teor completo, digamos barro
co, que vem a ser o de "Conquista Espiritual, feita pelos Religiosos da Compa
nhia de Jesus nas Províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape", bem 
como "escrita pelo Pe. Antonio Ruiz de Montoya da mesma Companhia". 

Entende-se e se explica tal fato, com relativa facilidade, a partir de outro 
dado ou seja o de a "Conquista Espiritual" de Montoya haver-se tornado, 
para a generalidade dos leitores interessados, um livro bastante raro e com 
isso como que inacessível. Talvez .até poderia dizer-se "raríssimo", pois muito 
poucas serao as bibliotecas brasileiras, que se orgulham de possuir algum 
exemplar da "Conquista " em sua edirao espanhola de 1639, feíta em Ma
drid, ou na de 1892, confeccionada em Bilbao, a q.ual serviu de .texto para a 
presente tradurao. 

,. 
Outra constatafíio, muito oportuna e atual, importa fazer-se aquí. E a 

de a "Conquista Espiritual" de Montoya vira ser, sobo ponto de vista cro
nológico, um dos primeiros livros escritos e impressos a propósito das Redu-
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r;oes Guaranís do Paraguai de antanho e assim hoje, nao em último lugar, 
sobre os atuais Estados Brasileiros do Paraná e do Rio Grande do Sul, devido 
ao Guaíra e ao Tape. 

Óbvio que tal obra tenha de interessar aos mais diversos leitores, sobre
tudo gaúchos e paranaenses! Para tanto, contudo, impunha-se cám insisten
cia torná-la acessível a coletividade. Isso ainda nao haveria de dar-se através 
de urna nova edir;ao do texto hispanico, por barroco e arcaico, mas precisa
mente por urna tradur;ao vernácula luso-brasileira, munida de notas explica
tivas: o que, vencidas nao poucas dificuldades, aquí se tentou fazer, como 
eremos, em boa hora e com acerto, pois o seu tradutor e revisor lidam, há 
decenios, com o objeto específico das "redur;oes" e nele se acham familiariza
dos. Além disso pertencem ambos a diversas instituir;oes científicas, como as 
do Instituto Anchietano de Pesquisas e do Instituto Histórico e Geográfico do 
Río Grande do Sul. 

Alegram-se eles em estarem nas condir;oes de oferecer a tantos amigos e 
leitores interessados mais este servir;o de utilidade literário-historiográftca. 
Montoya, tido por muitos como um dos principais missionários entre os 
guaranís, semelha-se nao pouco a seu grande irmao Anchieta nos aldeamen
tos indígenas brasileiros .. . Merece, pois, ser conhecido entre nós e apreciado a 
partir de um dos seus textos, que hojeé clássico e equivale a urna das fon tes 
mais importantes para as Redur;oes do Antigo Paraguai e, eventualmente 
com isso, para os inícios históricos, ao menos parciais, do Paraná e Río 
Grande do Sul. E dá-se isso, quando já se pensa nas comemorar;oes do 4°. 
centenário de nascimento de Montoya em 1985. 

\ 

Pe. Arnaldo Bruxel, S.f. 
e 

Pe. Arthur Rabuske, S.f. 

Sao Leopoldo, 31 de julho, na festa de Santo Inácio, de 1983. 
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PRÓLOGO DA NOVA EDI\:ÁO 

Oferecemos aos leitores de "El Mensajero"1 este pequeno brinde, 
que esperamos seja aceita com prazer. Todos, uns inais outros·menos, 
tem ouvido falar das célebres Missoes do Paraguai.2 Todos tem, de 
modo iguat ao menos alguma idéia da paciencia e caridade dos mis
sionários jesuítas que, a custa de trabalhos indizíveis, conseguira1n 
reduzir a vida crista e social os índios selvagens, que andav~m erran
do pelos bosques.3 Chegou a ser proverbial a paz e simplicidade em · 
que, dep9is de "reduzidos", os neófitos se conservavam. 

Pois ben1, a obra que reeditamos,4 é urna das fontes mais impor
tantes para a história daquelas famosas Missoes. Sabe-lo-ao os leitores 
através dos apontamentos biográficos, que em seguida lhes daremos 
a propósito de seu autor Montoya. 

O Pe. Antonio Ruiz de Montoya nasceu em Lima pelo ano de 
1582.5 Era seu pai de Sevilha e ao mesmo tempo parente próximo do 

1 Entenda-se a revista "El Mensajero del Corazón de Jesus", a servi90 de dita devo-
9ao, que entao já se publicava em diversos países ou línguas, senda que em Bil
bao da Espanha tinha urna tipografía própria, chamada "Imprenta del Corazón de 
Jesus". 

2 Trata-se, naturalmente, do "Antigo Paraguai", que tinha Missóes ou Redu96es de 
índios nas regióes que hoje sao terras do Paraguai, de Argentina e até do Chile, e 
dos Estados brasileiros do Paraná e Rio Grande do Sul. As mais célebres delas 
tornaram-se as dos Guaranis. 

3 Neste texto já acorre urna espécie de defini9ao do que eram as Missoes indígenas 
em questao ou simplesmente ditas "Redu9óes". Em passagem ulterior o próprio 
Montoya nos dará a defini9ao mais exata das mesmas: o que aquí terá inspirado o 
autor do prólogo da "nova edi9ao" naturalmente espanhola. 

4 A 1 ª edi9ao da obra, hoje considerada rara, fe-la o próprio Pe. Montoya.sob o título 
"Conquista espiritual echa(!) por los Religiosos della(!) Compañía de Jesus en las 
Provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay e Tape", Madrid, 1639. O exemplar de 
que aquí nos servimos para fins de tradu9ao, também já bastante raro entre nós, é 
da 2ª edi9ao, feita em Bilbao no ano de 1892. · 

5 Hoje se indica o ano de 1585 como certo para o nascimento de Montoya: o que, 
aliás, entre nós já por volta de 1930 fizeram autores como Carlos Teschauer, S.J. e 
Ludovico Koch, S.J. Aquele, falecido a 16 de agosto de 1930 em Sao Leopoldo, 
RS, dedicara as suas últimas for9as a confec9ao da obra sobre a "Vida e Obras do 
Preclaro Pe. Ruiz de Montoya, S.J., Apóstolo do Guaíra e do Tape", cuja edi9ao 
póstuma foi feita, em 1980, pelo Instituto Anchietano de Pesquisas, em "Pesquisas" 
(História nº. 19, 268 p.). Pleitea va, através de seu escrito, o saudoso historiador 
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conhecido teólogo jesuíta Diogo Ruiz de Montoya. Tendo falecido a 
genitora de nosso Antonio, quando este ainda se achava em tenra 
idade, resolveu seu pai voltar com ele a Espanha. Chegado, porém, ao 
Panamá, adoeceu Antonio da epidemia, que entao grassava naquele 
porto. Mas, havendo recobrado a saúde a duras penas, nao quis o pai 
expo-lo aos perigos de longas navega<;oes e voltou com ele a Lima, 
onde procurou educá-lo de forma crista. Ele próprio, contudo, nao 
pode ver cumprido seu desejo, pois a morte o surpreendeu, quando o 
menino apenas tinha 9 anos. 

Havia determinado, porém, ern testamento que seu filho ficasse 
no Seminário de San Martín e que, terminados os estudos, fosse en
caminhado a Espanha. Mais atentos no entanto a seus interesses par
ticulares que ao bern de seu pupilo, os testarnenteiros em nada cum
prirarn aquilo que fora disposto. Pa_ra fins de estudo, entrou Antonio 
no Colégio da Companhia de Jesus ern Lima e, desde os bons princí
pios tidos de seu pai, portou-se com bastante regularidade durante 
alguns anos. Fervendo-lhe, porérn, no cora<;ao as paixoes, nao mais se 
sentiu capaz de suportar tarnanha sujei<;ao e, aos 16 anos, tratou de 
retirar-se do colégio, cingiu-se de urna espada, juntou-se a más com
panhias, e entregou-se a jogos, rondas e entretenirnentos de jovens. E, 
para afogar os rernorsos de consciencia que nunca o abandonavarn, 
pensou ern fazer-se soldado, sentando pra<;a pela conquista do Chile. 
Desgostoso, contudo, das poucas esperan<;as que tal carreira lhe ofe
recia, mudou de propósito e meteu-se a caminho da Espanha. 

Quis Deus que no Panamá Antonio se encontrasse fortuitamente 
com um padre da Companhia de Jesus, cuja conversa<;ao o transfor
rnou por completo. Com esse sacerdote fez urna confissao geral e, a 
seu conselho, tornou a Lima, a fim de prosseguir nos estudos inter
rornpidos. Com ásperas penitencias, ao mesmo tempo come<;ou a 
satisfazer os seus extravios passados. 

Pouco <lepo.is de come<;ada a sua vida nova, sentiu ele desejos de 
entrar nalgu~a Ordern Religiosa. E, com o fim de resolver a este 
ponto, buscou um lugar retirado a conselho de seus confessores, qnde 
se pos a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ern 
seu decurso, deu-lhe Deus a entender que desejava os seus servi<;os 
na Cornpanhia de Jesus. 

nada menos que a Beatifica9ao de Montoya, da mesma forma como antes o fizera 
com respeito aos Trés Mártires de Caaró o Pirapó, hoje ditos "Mártires das Mis
soes". 
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De imediato nao lhe foi possível seguir a essa inspira<;ao divina, 
mas chegou a executá-la ano e meio depois, quando com satisfa<;ao 
havia terminado o estudo das Letras Humanas. Sua entrada para a 
Companhia de Jesus deu-se a 21 de novembro de 1606. 

Aos sete meses de Noviciado foi escolhido com alguns outros 
pelo Pe. Diogo de Torres, que os levou consigo a Córdoba de Tucu
ma, terminou ali o seu Noviciado e em 1608 fez os chamados votos 
do bienio. Seguiu-se a isso o estudo de Filosofia e Teologia.6

. Ainda 
que desse sinais de bom talento, e alguns esperassem que nele teriam 
um bom professor de Ciencias Sagradas, o bom do innao estudante, 
em sua ansia de trabalhos apostólicos, propos, contudo, a seus Supe
riores que lhe abreviassem os estudos e, fazendo-o ordenar-se sacer
dote, logo o metessem no campo das Miss6es. Condescenderam eles 
com desejos tao bons, e o novo apóstolo, depois de celebrada em As
sun<;ao a sua primeira missa, partiu para as Missoes do Guaíra,7 que 
entao se achavam em seus come<;os. 

Nao podemos precisar com exatidao o tempo em que ele deu iní
cio a seus trabalhos apostólicos, mas eremos que deva ter sido em 
1612 ou, a mais tardar, no ano seguinte. 

Em 1610 os Padres José Cataldino e Simao Masseta, italianos, ha
viam come<;ado a implantar as famosas Redu<;6es do Paraguai, ou 
sejam os Povos8 de índios convertidos, sujeitos ao Rei da Espanha, 
sobo conselho paternal dos Missionários. Já tinham eles assentado a 
primeira Redu<;ao, chamada Loreto, e estavam tratando da funda<;ao, 
de outras, quando lhes chegou o grande refor<;o que era o Padre 
Montoya. . 

Ao aproximar-se Montoya das Miss6es, "saiu a seu encontro, 
para recepcioná-lo, o Pe. Cataldino", como diz o Pe. Andrade, "e, 
vendo-se, abra<;aram-se com grande alegria. Levou-o esse ao lugar 
onde paravam e tratou-o coma maior fineza possível: o que era tao 
pouco, que nao se tivesse parq oferecer-lhe senao batatas,9 algumas 

6 Causa hoje admirayao que Montoya, como aliás seu irmao José de Anchieta ·tam
bém, náo tenham como que estudado Teologia ou seja apenas o mínimo requerido 
desta Ciencia para se ordenarem padres. Além de surpamente dotados, eram no 
entanto homens de reconhecida virtude e santidade. 

7 "Guairá" seria o mais certo, mas é "Guaíra" que hoje se costuma dizer no Brasil: o 
que aqui se faz também. . 

8 "Povos", no sentido de povoado ou aldeia e aldeamento, denota visível proceden
cia ou ao menos influencia hispanica, através da palavra "Pueblos". Usa-se sem 
dificuldade no Sul do Brasil. 

9 Entenda-se "batata-doce" e nao batatinha ou batata inglesa. 
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bananas e raízes de aipim. Este o sustento normal dos Missionários, 
pois durante dois anos nao mais tinham sentido o gosto de carne, 
vinho e sal, e, a nao ser raras vezes, um pouco de carne, que os índios 
lhes davam de esmola" .10 

Mais de 25 anos trabalhou o Pe. Montoya nas Miss6es do Para
guai, sendo que desde 1620 era o Superior Geral de todas aquelas 
célebres Reduc;oes. O que fez ele, nesse tempo? - O presente opúsculo 
satisfará, em parte ao menos, a esta pergunta. 

No ano de 1638, em conseqüencia das invasoes dos colonos por
tugueses de Sao Paulo de Piratininga,11 que saíam a cac;a de escravos 
índios, apresando também aos neófitos de várias Reduc;oes, o Pe. 

· Montoya foi12 a Corte de Madrid, para pedir ainda contra aquela de
sordem e a licenc;a, também, de munir os índios com armas de fogo, a 
fim de evitar a tao iníquas atropelac;pes. 

Enquanto despachava esse negócio, publicou dele, ern Madrid do 
ano de 1639(!), este livro que ora reeditamos.13 Nao se trata contudo, 
nem de longe, de urna história completa daquelas Miss6es singulares. 
Sao anotac;oes ou apontamentos breves, em que nem sequer se perce
be o interesse vivo e original, que aliás costuma dar a sua narrac;ao 
quem conta o que viu. Estas notas já foram aproveitadas por Charle
voix14 na história que escreveu a propósito destas Missoes, mas jul
gamos que para leitores espanhóis15 há de ter especial atrativo arela
c;ao sem dúvida desalinhada, mas imparcial e verídica do missionário 
mais ilustre do Paraguai. 

10 O original espanhol indica aqui sem outros detalhes a obra "Varones ilustres". 
11 Trata-se, evidentemente, dos nossos conhecidos "bandeirantes", aos quais na 

época nao cabe a honra que, indistintamente, lhes tem sido atribuída. 
12 No texto original está, como devia por justas razoes, "veio". 
13 

Nosso texto vernáculo é a 11 . edi9ao no mundo luso-brasileiro. A 1ª edi9ao espa
nhola acha-se com a data de 1639, devendo supor-se também para 1639 a elabo
ra9ao ao menos parcial, a aprova9ao pelo Santo Ofício e a composi9ao tipográfica 
do texto. A leitura atenta do livro permite, em seu conteúdo, tais dedu96es. 

14 Trata-se do P°' Pierre Frarn;ois Xavier de Charlevoix, S.J., autor da obra histórica 
sobre o assunto das Redu96es mais completa daquela época ou quando foi im
presso no ano de 1757, em Paris, sobo título "Histoire du Paraguay". Hoje, depois 
da descoberta de tantos documentos aproveitados por estudiosos, ela se mostra 
falha em nao poucos sentidos e lugares. Merece relida a este respeito a resenha 
de Pe. Carlos Teschauer, S.J. em "História do Rio Grande do Sul dos dois primei
ros séculos", tomo 3º., p. 7-9. 

15 
No caso vertente se aplica algo semelhante ao leitorado brasileiro, sobretudo ao 
dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Trata-se, na verdade, de um dos do
cumentos impressos mais antigos e importantes, bem como vastos, que ambos, 
gaúchos e paranaenses, possuem. 

14 

Em Madrid conseguiu o Pe. Montoya tudo quanto desejava, ain
da que nisso houvesse de experimentar ingentes dificuldades, que o 
obrigaram a permanecer na Espanha por alguns anos. Embarcou-se, 
por fim, para o Peru, nao nos constando em que ano, 16 e, quando dali 
já se encaminhara a Missao, 'recebeu ordem de volta imediata a Lima. 
Porque don Bemardino de Cárdenas havia levantado aquela célebre 
tormenta, que chegou a agitar os jesuítas do Paraguai durante uns 20 
anos, julgaram os seus Superiores ser necessária a presenc;a . do Pe. 
Montoya na Capital do Peru, para defender a causa da Companhia de 
Jesus <liante dos tribunais e do vice-rei. Voltou, pois, o missionário a 
Lima e ali residiu até que, aos 11 de abril de 1652, ocorresse sua morte 
tida como santa. 

Divulgada a notícia de seu falecimento, concorreu a cidade em 
peso, para venerar a seu corpo como o de um santo, beijando-lhe os 
pés e as fiaos, tocando nele os seus rosários e tomando o que pudes
sem de suas relíquias. Fez-se-lhe solene enterro, ao qual assistiram 
todas as autoridades eclesiásticas e seculares ou civis. Os membros da 
Audiencia levaram o esquife em seus ombros, desde a capela do co
légio até a igreja. 

Quis a Província do Paraguai possuir os restos mortais de seu 
missionário mais querido e, acedendo-se em Lima a instancias tao 
justas, foram transladados a Assunc;áo, onde se lhes deu sepultura 
mais que honrosa. 

Muito poderíamos dizer a respeito de suas virtudes heróicas, 
mas eremos que sejam bastantes outros testemunhos a quem houver 
de ler o opúsculo seguinte, em que, sem pensá-lo, o próprio Pe. 
Montoya nos dá a medida de sua grande virtude e zelo prodigioso. 
Esperamos que os leitores de "El Mensajero" hajam de tirar nao pe
queno fruto de edificac;ao destas breves páginas. 

16 Carlos Teschauer, S.J. indica sem titubear, na página 240 de seu •Montoya•, que 
"foi no mes de junho de 1643 que embarcou (Montoya) em Cádiz para o Peru". 
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l. INTRODU\:Á01 

A mim ocorreu-me o mesmo que aquele grande Padre do ermo ,. 
Afraates. E que este, ao ouvir, em sua solidao e retiro, o ruído das 
ondas com que a nave da Igreja estava sendo fustigada, e chegar a 
saber do fogo com que pretendia queimá-la aquele monstro horrendo 
que era Juliano, o Apóstata, saiu do ermo, deixou a sua amada soli
dao, privou-se daqueles ares vitais e celestes com que no deserto on
dula, vivifica-se e cresce a sementeira espiritual, para meter-se no 
meio do ·bulício, inquietude e · tráfego das cidades. Por outra, sem 
sentir vergonha ou receio de sua linguagem tosca e rústica, nao duvi
dou em meter-se no meio dos cortesaos nos pontos mais "observados" 
dos palácios reais, para ver se podia amainar os ventos, sossegar as 
águas revoltas e apagar o fogo com que aquele apóstata reduzia a 
brasas a terra. 

Tal foi de fato minha vinda a esta Corte e para junto dos pés reais 
de sua Majestade Católica2 cuja prosperidade o céu confirme com 
urna vida muito longa! 

Vem sendo minha pretensao a de conseguir a paz entre espa
nhóis e índios: urna coisa tao difícil que, em mais de cem anos desde 

1 Antes desta introdU<;ao, o texto impresso em 1892 repete o título "Conquista Espi
ritual hecha por los Religiosos de la Companhia de Jesus en las Provincias del Pa
raguay, Paraná, Uruguay y Tape", que na tradugáo omitimos por justas razóes. 
Observamos, contudo, que na divisáo geográfica em Províncias, por volta de 1620, 
a do Paraná incluía, por exemplo, o Guaíra, a do Paraguai abrangia terras nos dois 
lados do mesmo rio e que a do Tape ficava no atual Rio Grande do Sul brasileiro, 
em linha reta mais ou menos desde Sao Pedro do Sul até o Rio Taquari. As duas 
primeiras estavam soba jurisdigao civil e eclesiástica de Assungao do Paraguai a 
partir de entao, e as duas restantes sob a de Buenos Aires. Curiosamente a edigao 
de Bilbao conta em sua enumeragao de capítulos a própria "introdugao": o que hoje 
nao se faria, mas o retivemos na edigao do texto vernáculo por causa de fins cien
tíficos. 

2 "Majestade Católica" ou "Majestades Católicas" sao títulos que o Rei e/ou a Rainha 
de Castela e Aragáo conseguiram da Santa Sé para si, enquanto o Rei de Portugal 
tivera o de "Majestade Fidelíssima". 



que se descobriram as Índias Ocidentais3 até odia atual, ainda nao se 
tornou possível alcan<;ar. 

Incita-me· a procurar esta pacifica<;ao a caridade crista, o desam
paro total dos índios, o exemplo dos meus antepassados que os con
quistaram e deixaram por legado obras dignas de imita<;ao, e, por 
fim, o fato de estar fazendo quase trinta anos que, sem deixar-me 
desviar a outro encargo qualquer, minha principal ocupa\ao tenha 
sido seu ensino catequético e sua conversao a nossa santa fé, corcan
do meu desejo trabalhos e os mais comuns perigos de marte, como o 
de ser devorado pelos bárbaros. 

Ofereceu-me o modelo para as minhas lutas o sacerdote Onias, o 
qual eu aceitei de bom grado, por basear-se no direito da caridade, 
com que de modo igual eu amo e desejo o bem eterno de ambas as 
partes, pois diz ele assim: 

"Como a inim.izade passasse a tal extremo, que até por alguns se cometessem homicídios, 
considerando Onias o perigo de wna guerra, foi apresentar-se ao reí, néio como acusador 
dos compatriotas, mas tendo em vista a utilidade de todos1 considerou consigo mesmo o 
bem de toda aquela mu.ltidiio, pois via nao ser poss fvel pór as coisa.s em paz, sem 11ma 
providencia do rei ". 4 

Vivi todo o tempo indicado na Província do Paraguai e por assim 
dizer no deserto, em busc? de feras, de índios bárbaros, atravessando 
campos e transpondo selvas ou montes em sua busca para agregá-los 
ao aprisco da Santa Igreja e ao servic;o de Sua Majestade. E de tais 
esforc;os, unidos aos de meus companheiros, conseguí o surgimento 
de treze "redu<;6es" ou povoa<;6es. Foi, em suma, com tal afa, fome, 
desnudez e perigos freqüentes de vida, que a imagina\ªº mal conse
gue alcanc;ar. Certo é que nessa ocupa\ao exercida parecía-me estar 
no deserto. Porque, ainda que aqueles índios que viviam de acordo 
comos seus costumes antigos em serras, campos, selvas e povoados, 
dos quais cada um contava de cinco a seis casas, já foram reduzidos 

3 "Índ~as Ocidentais" ou Amé~ica Hispanica e Lusa dizia·se em oposic,;:ao ou distinc;:ao 
de "Indias Orier:itais" ou da India propriamente dita. Tempos houve em que o nome 
geográfico de "Indias Ocidentais" se limitava as Antilhas. 

4 
Montoya tirou a sua citavao do 2º. livro dos Macabeus, 4,4·6, embora nao a trou· 
xesse de modo integral, como se ve desde este teor latino seu: "Cum inimicitiae in 
tantum procederant, ut etiam per quosdam homicidia f ierent, considerans Onias 
periculum contentionis, ad regem se contulit, non ut civium accusator, sed commu· 
nem utilitatem, apud semetipsum universae multitudinis considerans: videbat enim 
sine regali providentia impossibile esse pacem rebus dari" . O original indica apenas 
2 Mac 4. 
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por nosso esfor<;o ou indústria a povoa\6es grandes e transform~dos 
de gente rústica em cristaos civilizados com a contínua prega<;ao do 
Evangelho.5 Porque, digo, com tuda isso, ou seja, por carecer durante 
tantos anos do trato com espanhóis e sua linguagem, e estar abrigado 
por for\a das circunstancias a sempre lidar com o idioma índio, veio a 
formar-se em mim um homem quase rústico e alheio a cortesía da 
linguagem. Para tanto nao deixam de contribuir nao pouco os ali
mentos ordinários de que os índios em geral se servem, e for\osa
mente também nós, isto é, de raízes, abóboras, ervas, favas e outros 
<leste genero. . 

Assim tem sido até a invasao hostil, o incendio de igrejas, as feri
das que infligiram aos sacerdotes, os maus tratos que lhes fizeram, os 
sacrilégios que cometeram, o roubo feíto em questao de ornatos de . 
templos e nas alfaias pobres dos Religiosos, que andavam pregando 
em onze povoa<;6es. E, o que é. piar, até que desterrassem de quatro 
igrejas o santíssimo e venerabilíssimo Sacramento do Altar6

• Os vizi
nhos e moradores das vilas de Sao Paulo, Santos, Sao Vicente e ou
tras, que se forjaram de gente, cujas a<;.6es os obrigaram a fugir da luz 
da justic;a. 

A mim obrigou-me tam~ém tudo isso a deixar aquele deserto e 
solidao, e a vir a esta Corte Real e para junto de Sua Majestade. Foi 
vencendo cerca de 2.000 léguas, como perigo e risco do mar, de ríos e 
inimigos que se conhecem, para pedir instantemente o remédio con
tra tantos males, que importam numa amea<;a de grandíssimos estor
vos de seu servi<;o régio, melhor diría, de danos e perigos em perder
se a melhor das jóias de sua coroa real .7 

5 Este texto vem sendo considerado como a melhor defini9áo que se tenha da· "Re· 
duc;:ao" ou de "Reduc;:óes", sendo seu autor o próprio Pe. Montoya. 

6 Como nota diz aquí Montoy~: "Consta de informa~óes autenticas, que se apresen· 
taram no Real Conselho de Indias". ' · 

7 No original espanhol está todo o texto que' come9a em nossa tradu9áo com os 
dizeres de "Vivi todo o tempo indicado", até o fim da "introduc,;:ao" num só período. 
Tentamos torná·lo um pouco mais acessível através de diversas ·alíneas e da divi· 
sao em vários períodos, que nem assim deixam de ser extensos para o gosto atual. 
Tentamos torná·lo um pouco mais acessível através de diversas alíneas e da divi· 
sao em vários períodos, que nem assim deixam de ser extensos para o gosto atual. 
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11. DESCREVE-SE A PROVÍNCIA DO PARAGUAI 

A Província do Paraguai1 constava de quatro2 cidades de espa
nhóis, tres das quais foram assoladas pelos homens de Sao Paulo. A 
cabec;a ou Capital das mesmas e onde reside o Bispo e Governador, é a 
cidade da(!) Assunc;ao ("Asunción"), situada a margem dorio chamado 
Paraguai, nome que quer dizer "Rio Parágua, Coroa de plumas" e as
sim, em nosso idioma, significa o mesmo que "Rio Coroado". 

Trata-se de um rio caudaloso e largo, pelo qual desde o porto de 
Buenos Aires, distante da Assunc;ao mais de 200 léguas, sobem e des
cem barcas bem grandes, transportando frutos da terra, dos quais os 
mais comuns vem a ser ac;úcar, mel, vinho, cera, carretas, "garabata", 
que é urna espécie de canhamo, e a erva chamada em geral "do Para-

• f1 
gua1. . 

Em questao de "vizinhos" ,3 Assunc;ao tem menos de 400, dizen-
do-se como coisa corrente que, para cada homem, existem dez mu
lheres. Nao possui contudo minas de prata e ouro, nem ali corre di
nheiro algum. A compra e ~enda faz-se por troca de objetos, uns pe
los outros. Apesar de tudo isso há urna espécie inventada de pesos 
ocos ou "huecos", pois é assim que a gente chama comumente aos 
pesos que avaliam as coisas. Dao desta forma, por um patacao de 8 
reais (réis?) de prata, tres pesos ocos em frutos da terra, que se apre
senta muito fértil. 

1 Nao se deve confundir a Província do Paraguai, aqui descrita, com a Província 
Jesuítica do Paraguai, que territorialmente ainda era mais vasta ou extensa e ti~ha 
sua sede "provincial" em Córdoba da Argentina e, por uns tempos, até abrang1a o 
Chile .. 

2 o autor náo menciona o nome das quatro cidades em questáo, pois como que se 
limita a descrever Assun9ao, a Capital. Da mesma forma nao nos diz quais as tr~s 
cidades "espanholas" destruídas pelos paulistas ou band_eirante~. Pergunta~se po1s 
aqui, com acerto ao menos hipotético, se Montoya quena referir-se a Santiago de 
Xérez Ciudad Real e Villa Rica del Espíritu Santo?!... ' . 3Este termo, "vecinos" em espanhol e "vizinhos" em portugues, ocorre mu1to em 
documentos da época. Temo sentido de cada um dos habitantes de urna p~voa-
9áo, vila ou cidade, em rela9áo aos outros moradores, mas pode ser tambem o 
mesmo que casa habitada, família. Em todo o caso, trata-se de gente morando 
perto urna da outra. 
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O trigo sempre se deu muito bem,, mas somente colhiam o neces
sário para hóstias ou algum presente. E que os moradores muitíssimo 
estimam a farinha, que eles chamam "de mandioca", e urnas tortas ou 
bolos que dela fazem, e em Cartagena (Colombia), no Panamá e em 
Quito (Equador) chamam "casabe". 

Colhe-se muito milho, do qual fazem também urnas tortas que, 
quando novas, sao comestíveis, mas, sendo velhas, parecem ser de 
couro. 

Pavas, que lá chamam "frisoles" (feijoes), existem muitas e de_ di
versas espécies. Há abóboras de diversas espécies. Há frutas que sao 
próprias da terra, sendo algumas delas de estimac;ao. Fazem-se con
servas, e estas em grande quantidade. Colhe-se muito vinho e de 
bastante boa qualidade. Tudo isso se tira (busca) da cidade, sendo seu 
prec;o roupa, que os comerciantes levam. 

Coleta-se cera de nove ou· dez espécies diversas de abelhas sil
vestres, as quais nunca puderam domesticar-se e muito _bem se criam 
pelos matos. . 

Agora já se colhe muito trigo, embora o pao comum ainda seja de 
farinha de mandioca. 

A principal moeda em curso, como prata, é a erva, da qual fala-
remos mais tarde. · 

Há gente prática em todos os oficios mecanicos e de fato os prati
cam, mas ninguém se tem em conta de tal, por have-lo aprendido 
cada um, para dele servir-se em sua casa. E, ainda que o sapateiro 
fac;a sapatos em público, nao quer que o tenham em conta de sapatei
ro. Alega ele que foi com o seu engenho ou faculdade inventiva que 
chegou a esse ofício, querendo com esta metafísica por urna parte ir 
de encontro a sua necessidade, e por outra conservar a nobreza her
dada de seus antepassados, que todos foram de "sangue azul" .4 

4 Esta observa9áo de Montoya encerra evidentemente fina ironia ou náo pouco hu
mor, pois cada branco nas Indias Ocidentais queria passar po~ ~obre ouA d~sc:nder 
de nobres. Oaí sua ojeriza contra o trabalho manual ou os oficios mecan1cos , en
tre os quais lhe merece men9áo honrosa a do sapateiro "público". 
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PÁR.AQ_VARI A 
""Ir 

PARACVAY. 
c.- adja.couib... . 

liiA· 
O mapa "Ca"afa": Reproduzindo em parte as principais regioes do Antigo Paraguai, foi 
ofertado em 1647 no 7º Superior Geral dos fesuftas, Pe. Vicente Carrnfa. Daf o nome que se 
lhe dá. É considerado o mellzor do século XVII, em virtude da riqueza de seu conteúdo e exati
déi.o de pormenores. 
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111. A PROPÓSITO DE ALGUNS ANIMAIS 

Há muitas espécies de víboras e cobras por toda aquela terra. As 
menores sao de um palmo, de rneia vara1 outras, e conforme a espécie 
vao aumentando até seis varas. 

Destripando urna víbora de rneia vara, cheguei a contar cincoenta 
viborazinhas, todas já corn vida. Dizern os naturais da terra que ela 
concebe pela boca(!) e que, para nascerem, os filhotes despedac;am a 
mae-víbora e até mesmo entre si se matam. Parece que é cérto isso, 
porque s~ todos os filhotes houvessem de sobreviver, nao haveria 
lugar bastante para pór o pé sern~pisar em víboras. 

Outras serpentes poem ovos, sendo os que vi um. terc;o maior que 
os da pomba. Chocando-os, deitam-se por cima deles e assim alcan
c;am es tes a vida. 

Há algumas cobras, que cham'!.m de cascavel (guizo), e a este 
tem-no na cauda a maneira de urna fava seca com a sua casca e 
dentro dela os graos, sendo que soa daquele modo. Cada ano essa 
cobra produz urn "grao" novo. Ouvir-se-á a uns quinze passos e, 
quando a fon;a do veneno lhe é molesta (a sernelhanc;a do reuma
tismo dando dor de dentes), faz rnais ruídos com os seus choca
lhos, até que, mordendo algo, lanc;a para fora de si aquele líquido 
venenoso, que tern nas gengivas e enche dois dentes ou colrnilhos 
algo largos ao pé, os quais terminam numa ponta fina corno urna 
agulha. 

Todas estas cobras sao tao venenosas que, picando o pé de al
guém, logo fac;am ao "picado" lanc;ar sangue pelos olhos, narinas, 
ouvidos, gengivas e unhas, bem corno entre os dedos, ern tanta 
quantidade, que num só momento fique desfigurado. 

Usamos índios muitos rernédios e ervas (medicinais), que lá a 
natureza tem produzido. A pedra de Sao Paulo é de ajuda compro
vada; sao-no também os alhos esmagados ingeridos como bebida, a 

1 Esta antiga medida linear portuguesa equivalia a onze decímetros. Na Espanha 
media apenas 83 centímetros. Supomos que Montoya entenda esta última vara em 
seu livro. 
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pedra bezoar2 e outras ervas (medicinais). Mas o remédio mais casei
ro é o fogo, queimando-se COII\ urna faca em brasa a parte ferida pul
verizada com enxofre. É conhecido este remédio e, acudindo-se a 
tempo, gente picada por tais cobras está fora de perigo. Os fígados da 
víbora, sendo ingeridos com alimento, usam-nos como remédio. 
Existem certas cobras de quatro a cinco varas de comprimento, que se 
sustentam de ca<;a. Sobem elas nas árvores ao longo dos caminhos, 
esperando pela presa. De lá se atiram com grande velocidade, dando 
o bote, e com incrível ligeireza envolvem a ca<;a e a cingem com tanta 
fon;a que, em muito pouco tempo, a matam e engolem. Costumam 
tais cobras ficar tao "ocupadas" de dentro ou empanturradas, que de 
modo algum podem mover-se. E, como o calor delas próprias nao 
basta para a digestao de um grande veado ou javali, remexem-se ao 
sol, sendo que assim apodrecem (coma carne apodrecida da ca<;a). O 
ventre cria vermes, aos quais se acercara os passarinhos, que tém as
sim comida ou pasto para muitos dias. E, passando esse apodreci
mento, torna ela a recobrar sua pele e a ficar sa como'antes. Sucedeu a 
alguma destas cobras desse modo havé-la colhido este trabalho como 
presa nalguma arvorezinha e, ao ir recobrando a pele ou couro, in
corporar-se a própria carne dela ao arbusto e, ao ver-se curada, achar
se presa, sem poder desprender-se, e ali foi encontrada com vida. 

Outras serpentes sustentam-se de peixes. Eu vi urna de quatro 
varas de comprimento, que tinha a cabe<;a semelhante a de urna ter
neira e se achava ao pé de urna árvore, na hora em que estendia a 
cabe<;a (o pesco<;o) por sobre o Rio Paraná e expelia espuma da boca. 
!mediatamente aproximava-se grande multidao de peixinhos, para 
come-la. E, deixando-os ela sentir-se um pouco seguros, em seguida 
abria a boca com estranha rapidez, fazendo presa muito boa. Tragada 
esta, tornava a deitar a espuma indicada, sendo que a porfia vinham 
os peixes a come-la e a cobra a devorá-los. 

Outras serpentes sustentam-se de rat6es, coelhos e outras coisas 
<leste genero,, e tanto veneno tem que, se determinada espécie de há
lito por elas despedido atinge a ca<;a, ainda que esta corra, é detida, 
de modo que nao somente se rende, mas ainda se estende e dispoe de 
tal forma, que a cobra possa tragá-la com facilidade. Vi-o para minha 
grande admira<;ao, pois, tendo a ca<;a a grossura de um palmo, foi-se 

2 Bezoar, em portugués, é a concrec;áo pétrea, que se forma nas vías urinárias e no 
tubo digestivo dos quadrúpedes, e que os antigos consideravam como antídoto ou 
contraveneno. 
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encompridando e adelga<;ando um ten;o, e assim com muita facilida
de a cobra a devorou. 

Existem ou tras serpentes, cuja grandeza é tal, que engulam a 
um homem. Vimos urna delas tragar a um índio, cuja estatura me
dia duas varas, sendo ele membrudo. Andava este homem desnudo 
e pescando coma água até a cintura, e essa besta tragou-o. No dia 
seguinte tornou a vomitá-lo inteiro, mas com os ossos tao quebra
dos, como se tivessem sido moídos. Nao saem elas da água, sendo 
que as vi nos maiores redemoinhos do Paraná. Tém a cabe<;a dis
formemente grande, apresentando-se a figura da cabe<;a e do corpo 
como de cobra, porém disforme a boca. 

Outras espécies ainda há de tres a quatro varas, as quais vivem 
como em seu habitat em moitas pantanosas, saem a beira delas para 
esperarem a ca<;a, e com enorme ligeireza nela dao o bote e a pren
dem, e, com um osso agudíssimo de sua cauda, procuram ferir a 
parte posterior: com o que a fazem render-se e a levam a sua morada 
no pantanal. Se contudo encontram resistencia, voltam a molhar-se 
na água, visto que, secando-se, as for<;as se lhes debilitam, depois do 
que logo voltam a peleja. 

Viu-se isso num índio, acometido por urna dessas cobras. Embo
ra esta o prendesse nos bra<;os, houve por algum tempo resistencia. A 
cobra, sentindo-se seca, deu um salto na água e, com a mesma preste
za, logo voltou a tentar a sua aventura. O índio, contudo, já ensinado 
pela experiencia, levantou os bra<;os e assim ela apenas lhe cingiu o 
corpo. Tinha ele urna faca, pendurada nas costas e presa por urna 
corda ao pesco<;o, e, com toda a pressa possível retalhou a fera, ma
tando-a. Além disso, alegrou-se com o ter de comer naquele dia e em 
outros, visto que todos esses animais servem de sustento aos índios. 

Existe um gostoso duelo entre certos pássaros, que os naturais da 
terra chamam de "macaguá", e algumas víboras pequenas, das quais 
aqueles sao muito amigos. Mete. essa ave o bico por entre as penas de 
sua asa, que lhe serve como que de rodela ou escudo, e, invest~do 
contra a víbora, dá-lhe forte bicada, devolvendo-lhe esta em troca 
outra. Ao sentir-se ferido, o pássaro ligeiro voa para urnas matas de 
ervas, que temo mesmo nome que ele. Tendo comido algo daqueles 
ramos, volta ao torneio. E, quantas vezes se verifica ferido, tantas 
volta a sua comida de ervas, até que a bicadas mata a víbora e a devo
ra. Mas logo torna a sua botica ou farmácia, em busca da contra-erva, 
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comendo alguns rebentos novos daquela mataria: com o que fica ao 
mesmo tempo "mantido", cura~o e vencedor. 

Daí tomaram os naturais da terra a li~ao do uso dessa erva para 
todo o genero de remédio contra venenos, tendo-se observado para 
além disso outros bons efeitos contra a dor de cabec;a, febres, indi
gestües estomacais e outras enfermidades. 

Os tigres que se criam por aquela~ terras, sao incontáveis, assim 
como o é a multidao de gado vacum silvestre, que se acha a seu dis
por. Tanto é que o que aqui se paga por urna galinha, lá se mostra 
suficiente para a compra de urna vaca, da qual só o sebo chega a pe
sar arroba e meia -e por vezes até duas. 

Sobre a natureza destes tigres poder-se-ia dizer muita coi.sa. As
sim, por exemplo, iam dois deles ao longo duma praia, seguindo o 
rasto de um porco d' água ou duma ca pi vara, animais que estao 
muito tempo no elemento úmido, pois é seu refúgio contra os cac;ado
res. A partir das pegadas viu entao o tigre que o javali se havia atira-

... 
do na água. A vista disso, jogou-se também ele na mesma água, para 
buscá-lo. Por curiosid-ade rezei a orac;ao da "Ave, Maria" e, quando 
estava na sexta repetic;ao, saiu de lá o tigre com a sua presa já morta. 
E os dois companheiros com isso tiveram muita carne, para comer ou 
dividir. 

Descobriram os nativos que este bicho foge da urina humana 
corno da morte. Certa vez seguiu um tigre a um índio pelo mato, 
perto do meu alojament.o, e, ainda que o perseguido gritasse por so
corro, nao o pudemos ouvir. Tr.epou entao numa árvore e, por sua 
vez, o tigre se deitou ao pé dela, esperando que a presa descesse de 
lá. Para espantá-lo, atirava-lhe nosso índio ramos de árvore, mas o 
tigre nem sequer se mexia. Passou entao a usar daquele "remédio" tao 
fácil: com o que o tigre, mal cheirara a urina, já se foi embora. 

Busca ele, em questao de carnes, a pior e, havendo para escolha 
espanhol, ne:gro e índio, ataca o africano, bem como, se houver ape
nas negros, vai contra o mais velho .e de cheiro pior. 

Existem alli.mais que chamam de "anta". Sao eles do tamanho de 
burricos, de orelhas contudo muito pequenas. Tem urna trompa do 
comprimento de um palmo, a qual alongam ou encolhem de forma 
tal, que parece lhes sirvam de inspirar o ar. Possuem em cada pé e 
mao tres unhas. Do couro das antas fazem os soldados morriües (an
tigos capacetes), que defendem contra as setas e as vezes contra bala
c;os. A carne da anta é muito boa e se parece coma da vaca. De dia as 
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antas comem ervas e de noite barro salobro. Nalguns lugares existem 
tantos rastos delas, como os há num enorme curral de vacas. Os ca<;a
dores aproximam-se de noite daqueles barreiros e, chegando perto 
dos mesmos, preparam de súbito um grande facho de fogo, erguen
do-o: com o que a anta fica ófuscada e enseja o ser abatida. Vai a noite 
inteira nesse exercício venatório, sendo que, pela manha, os ca<;adores 
buscam as antas pelos rastos deixados e a poucos passos de distancia 
as encontram mortas. 

As unhas deste animal importam num contraveneno, principal
mente a do brac;o esquerdo3

, que corresponde ao corac;ao. A própria 
anta, ensinada pela natureza, parece ter conhecimento a esse respeito, 
pois, sentindo-se em "acidentes" mortais, deita-se sobre o brac;o es
querdo, aplicando aquela mao ou pata ao corac;ao. Assim se viu nao · 
poucas vezes de modo experimental. Tem, por outra, no hucho pe
dras "bezoares"4 que servem como contraveneno. 

3 Por braitOS entenda-se aquí as pernas, portanto os membros anteriores da anta ou 
de qualquer bicho maior de quatro pés. 

4 Reveja a nota segunda deste capítulo. 
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IV. COMO OS MEMBROS DA COMPANHIA DE JESUS , 
ENTRARAM NA PROVINCIA DO PARAGUAI 

Os Padres Provinciais do Peru enviaram, por via de missao, al
guns sacerdotes1 a cidade de Assun\ao, que dista da Vila de Potosi, 
último termo da Província do Peru, 500 léguas. Lá fizeram eles casa, 
pregaram e praticaram os ministérios próprios da Companhia de 
Jesus por alguns anos. Mas, como os Superiores nao pudessem Visitar 

· essa residencia por causa da distancia enorme da terra, desfizeram
na, chamando de volta os padres. 

Somente um deles, o chamado Pe. Tomás Filds2 de na\ao irlande
sa, homem de idade madura e comprovada virtude, por disposi\ao 

1 Segue esta nota, longa e oportuna, do editor espanhol de 1892, a qual aquí vai 
traduzida: 
"O come~o dos trabalhos apostólicos da Companhia de Jesus nas regióes do Pa
raguai pode fixar-se no ano de 1586. Abriu aos jesuítas a porta daqueles países(!) 
o zelo de dois ilustres Bispos da Ordem dos Pregadores (Dominicanos!), ou seja, 
de Frei Francisco de Vitória, elevado a sé de Tucumá em 1578, e de Freí Alonso 
Guerra, que cingia a mitra de Assun~ao e tinha a seu cargo o país chamado pro
priamente de Paraguai. 
O primeiro desses prelados, vendo-se falto de clero, escreveu cartas muito fervoro
sas aos Padres Provinciais da Companhia de Jesus no Peru e no Brasil, pedindo
lhe socorro de missionários para o cultivo de sua vastíssima diocese. 
Do Peru vieram-lhe em auxílio tres jesuítas no mencionado ano de 1586 e pouco 
depois desembarcaram em Buenos Aires outros cinco, enviados pelo Venerável 
(hoje Beato) Pe. Anchieta, Provincial ( entáo) do Brasil. 
Achava·se nessa cidade Frei Alonso Guerra que, vendo chegar os missionários, 
convidou·os com (para) a sua Diocese de Assunyao. 
Como aquelas regióes do Tucumá e Paraguai estivessem sendo colonizadas por 
espanhóis, pareceu aos jesuítas que a nova Missáo devia depender da Província 
espanhola do Peru e náo da portuguesa do Brasil. E por isso, tendo voltado dois 
dos missionários do(ao) Brasil, ficaram os tres restantes, unidos aos do Peru, a 
cuja Província se agregaram. 
Durante uns quinze anos trabalharam esses padres e também alguns outros que 
lhes vieram de refor~o. primeiro com os espanhóis das cidades e depois com os 
índios das selvas. O fruto que recolheram foi copioso, mas de pouca durayáo, em 
virtude do caráter nómade e passageiro daquelas Missóes. 
Em inícios do século XVII se tratou de dar consistencia e formalizayáo aqueles 
trabalhos apostólicos: objetivo que se logrou com a fundaitáo da Província do Pa
raguai e Chile, de que em seguida tala o Pe. Montoya." 

2 Agrafia do nome desse missionário aparece diversificada; parece, contudo, que 
"Fields" seja a mais corrente e certa. 
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da Divina Providencia ficou detido ali, para guardar a nossa casa e 
igreja, pois, ainda que o padre nela morasse, nao faltaram religiosos 
anelando por ocupá-la. Conservou-a, contudo, o padre para nós e foi 
com a esperan<;a sempre tida de que bem haveria de ser ocupada por 
religiosos das nossas fileiras,· os quais nao deixariam de chegar a mes
se dos índios gentíos, já em fase de amadurecimento. 

Pelo ano de 1603, o Pe. Geral Cláudio Aquaviva3 inspirado do 
alto, como freqüentemente ouvimos falar o venerável Pe. Diogo Tor
res, 4 pós todo o seu empenho em reerguer a Missao do Paraguai e 
faze-la Vice-Província.5 Assl.m nomeou. ao dito Pe. Diogo de Torres 
como Provincial e, ao mesmo tempo, remeteu-lhe seis padres, deles 
tres espanhóis e italianos tres, que foram os primeiros idos da Europa 
aquela Província, -bem como o primeiro socorro que Sua Majestade . 
nos concedeu. 

Nesse mesmo tempo, em que o Pe. Cláudio Aquaviva fundava 
em Roma a Província do Paraguai, despertou Nosso Senhor nas índi
as os animos de alguns para a mesma empresa e milícia espiritl;ial. 
Entre eles houve alguém6 que desejava fazer urna longa viagem, ten
do como objetivo o da consecu\aO de lucros, que movem os homens a 
perderem o medo dos perigos. Como os do mar vem a ser certos, va
leu-se como prepara\ao do ensejo de urna boa confissao geral para 
qualquer eventualidade. Fe-la, por conseguinte, depois de um ótimo 
exame de sua consciencia, com um religioso da Companhia de Jesus. 

Este persuadiu-o de que fizesse uns exercícios espirituais, que 
orientam os que sao dessa Sagrada Religiao ou Ordem. Aceitou ele a 
proposta de tal retiro, embora ignorando nao somente os maravilho
sos efeitos que os exercícios costumam causar, mas até o nome deles, 
e fez-se guiar pelo seu orientador espiritual. Tres días passou neles 
como um condenado as galeras. Isso porque, como as coisas passadas 
de suas vaidades e loucuras com muita violencia lhe arrebatassem o 

3 Cláudio Aquaviva (1543-1615) foi o S2 Geral, entanda-se Superior Gera1,· de toda a 
Companhia de Jesus. · 

4 Seu nome completo é, em si, "Diego de Torres Bollo". Foi o 12 • Superior Provincial 
da Província do Para9uai, e muito devem a ele as "Reduyóes". Levou também o 
título de "Protetor dos Indios". ' 

5 Na ordem jurídica da Companhia ternos esta qualificayáo ascendente: Missáo, 
Vice-Província e Província. 

6 A exposiyáo que Montoya faz daqui em diante até o fim deste capítulo, pode dar a 
impressáo de se tratar de experiencia mística própria. Bem examinado o conteúdo 
textual, contudo náo é assim. Certo que o próprio Montoya teve, outrossim, gran· 
des gra9as místicas. 
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pensamento, que ele apenas queria fixar em Deus, na morte, na eter
nidade de pena ou de glóri~, era-lhe um tormento cruel o ver-se 
submergido em devaneios e loucuras, amigos e passatempos, que o 
mundo julga urna vida feliz, mas na verdade nao passa de morte 
desditosa. 

No quarto dia, estava ele com medo de por-se em ora\ao e pare
cia-lhe como se fosse remo de galera, porque ali o apertava com fon;a 
o demonio. Entregou-se, contudo, a espera de algum sossego espiri
tual, sentindo-se com desejos de orar, estava livre daqueles pensa
mentos e tinha o intelecto claro bem como a vontade muito bem dis
posta, achando-se mesmo com assomos de consolo espiritual. Muito 
de repente esteve como que numa regiao estranha, tao longe e afasta-

. do de si mesmo, como se já nao fosse ele próprio. A esta altura, mos
traram-lhe um enorme campo de gentios e nele alguns homens que, 
com armas nas maos, corriam em · sua persegui\ao e, tendo-os alcan
\ado, golpeavam-nos com cacetes, feriam-nos e os maltratavam, bem 
como, agarrando e cativando a nao poucos, punham-nos em grandís
simos embara\OS ou trabalhos. 

Ao mesmo tempo viu certos homens, mais resplandecentes do 
que o sol, adornados com vestidura branca. Chegou ao conhecimento 
de que eles eram da Companhia de Jesus, e isso nao por meio da cor, 
mas através de determinada intelec\ao, que lhe ilustrava o entendi
mento. 

O branco, disse-me Ele mesmo, como se fosse dito ao amigo mais 
íntimo, que em amizade tive, sendo ainda do mundo, vinha a signifi
car a coisas bem misteriosas, que terei eu de deixar, para nao perder o 
fio da minha narra\ao. Aqueles varoes procuravam afastar com todo 
o empenho aos que pareciam demonios, sendo que todo o conjunto 
perfazia urna representa\ªº do Juízo Final, como em geral se pinta. 
Assim figurava ela os Anjos defendendo as almas, e os demonios 
atacando-as. 

Enxergou que faziam o papel de Anjos os da Companhia, e a sua 
\ 

vista ele se inflamou do desejo de ser-lhes companheiro em tao hon-
roso encargo. 

Logo se seguiu o ver e sentir, de modo experimental, que Cristo 
Nosso Senhor baixava do alto, vestido de urna roupa r()\agante e ce
lestial, a modo de manto sobrac;ado, e, aproximando-se dele, que es
tava de joelhos, pos-lhe o bra\o sobre seus ombros, e, puxando-lhe o 
rosto ao encontro da chaga do lado, colocou-lhe sobre ela a boca, 
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onde por um bom espa\O de tempo absorveu um suavíssimo "vapor" 
que por aquela chaga saía, deleitando o gosto e olfato para além de 
tu do que se pode imaginar .7 

Ali entendeu que Cristo Jesus, regalo das almas que por meio da 
grac;a a Ele se unem, escolhia-o para a Província do Paraguai, onde 
havia grande soma de gentios a espera somente de ouvir das novas 
ditosas das bodas do Cordeiro, imprimindo em sua alma um ardente 
desejo de dedicar-se a sua conversao. 

Afirmou-me ele muitas vezes que tanta havia sido a suavidade 
tida, que julgou ter-se passado tudo isso num só momento; mas, pela 
conta do relógio, fora mais de hora. 

Trocou-se-lhe aqui o desinteresse e desamor que nutria a Com
panhia de Jesus num entranhado e temo amor, sendo que cobrara · 
urna estima singular a seu Instituto e ansias de nele pedir a sua ad
missao. Mas o elevado conceitÓ 'que havia atingido a respeito de seu 
instituto apostólico, acovardou-o por muitos dias no sentido de mani
festar os seus anelos. Foi até que, comunicando-o a um homem milito 
santo e douto, este o alentou a que tentasse conseguir a realizac;ao de 
desejos tao sublimes, recomendando-lhe contudo que a ninguém co
municasse sua vocac;ao e chamamento ao Paraguai. Por outra, que 
confiasse apenas a Providencia Divina esse assunto, sem nele usar 
qualquer diligencia humana, para que somente a Deus se atribuísse o 
fim de um comec;o tao ditoso. 

Este conselho ele o guardou com exatidao rigorosa. Gosta, po
rém, o Senhor de que suas merces se manifestem. E, quando aquele 
que as recebe, diz: "É bom esconder o segredo do Rei",8 sabe Nosso 
Senhor manifestá-las Ele · mesmo para a sua glória e nosso proveí to. 
Assim sendo, revelou-o a urna santa mulher, de espírito muito apro
vado, a qual disse a seu confessor, ao comunicar a este suas cousas ou 
dádivas espirituais: 

"Ve, padre, aquele Irmao que agora sai da sacristia, para ajzuiar a missa junto ao altar
mor? Pois saiba que ele irá a. Província do Paraguai, que de momento se trata de fundar; e lá 
ele há de padecer muitos trabalhos. O Senhor contudo irá com ele e será a sua ajuda". 

7 Estamos aquí diante de visoes e grayas místicas. que a lgreja nunca tem obrigado 
alguém acreditar, dado o caráter particular delas. 

8 No original está esta citayao latina: "Sacramentum regís abscondere bonum est". 
Foi tirada do livro de Tobías 12,7. 
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Assinaturas de alguns dos missionários mais importantes da fase inicial das Redu

fÓes Paraguaias: Encima a lista "Diego de Torres, Provincial de La Compañía de Jesús", 
seguíndo-se, v.g. a esquerda, "Simon Mafeta " (Simiio Masseta), "Luys En10te" (tb. Emot), 
"Christoual de Mendofa" (Cristóvao de Mendoza), "Justo Mansilla" e "Antonio Ruiz" (de 
Montoya), que é o autor da "Conquista". 
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Perguntou-lhe entao o confessor se ela antes já o conhecera. Res
pondeu a interrogada que, para além desta vez, nunca o havia visto, 
mas que o Senhor lho havia revelado. 

Hoje vive esse religioso naquela Província, onde trabalha com 
grande estima e apre<;o de seu encargo apostólico, e foi como amigo 
íntimo seu que isso me relatou. E o haver manifestado Nosso Senhor 
a sua ida a Província do Paraguai, cheguei a ouvi-lo do próprio con
fessor daquela santa mulher. E da boca dela mesma ainda vim ~ saber 
outras coisas, que nao pertencem a esta narra<;ao, embora sejam a 
propósito da mesma pessoa . 
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V. FUNDA-SE A PROVÍNCIA DO PARAGUAI 

O grande homem apostólico, que foi o Pe. Diogo de Torres e cuja 
vida se espera impressa para breve, tendo sido nomeado primeiro 
Provincial da Província do Paraguai, deu comec;o feliz a sua Provín
cia. É que para tanto podía dispor de alguns religiosos, ainda que de 
poucos para colheita tao grande, qual a oferecia um número quase 
incalculável de gentíos, bem como dos seis operários1 a ele enviados 
de antemao pelo Padre Geral, sem a preocupac;ao com outra garantía 
que a ·da inspirac;ao divina, pela qual o céu o impelía a formar aquela 
Província, de cujo tesouro de almas esperava enriquecer-se. 

Deixando de lado as fundac;oes de Colégios, o aplauso com que 
os espanhóis os admitiram e os frutos mais que abundantes colhidos, 
de que com o tempo se terá escrita urna história bem longa e rica, 
semente tocarei alguns assuntos relativos aos índios. Este o meu in-. 
tento exclusivo, e é nele que o zeloso Provincial colocou a sua atenc;ao 
principal, enviando-lhes apóstolos e anjos de paz, os quais houves
sem de anunciar-lhes a salvac;ao eterna. 

A primeira Missao por ele empreendida foi na direc;ao do sul, 
para onde enviou o venerável Pe. Marcial de Lorenzana, um homem 
nobre de sangue, mas ainda muito mais em santidade. Depois de sua 
morte escreveu-lhe a vida o Pe. Diogo de Boroa, que hoje vem a ser o 
Provincial daquela Província. 

Ofereceu-se o Pe. Lorenzana com grande disposic;ao de vontade a 
obediencia e aos vários sucessos que, em empresas de infiéis, comu
mente se esperam. Assim fundou ele a primeira Reduc;ao,2 que a 

1 Observe-se aqui que, em passo anterior, Montoya nos indicou o número de 5 pa
dres, enviados por Aquaviva da Europa ao Paraguai, sendo deles dois espanhóis e 
tres italianos. 

2 No texto espanhol encontra-se aquí a nota do editor, que ora passamos ao verná
culo como segue: 
"Assentou-se esta reduc;áo no ano de 1611, ou seja, depois de um ano de fadigas 
incríveis. Por isso os dois padres italianos, a propósito dos quais logo se vai talar, 
embora talvez comec;assem a trabalhar mais tarde que o Pe. Lorenzana, consegui
ram antes o seu objetivo, reunindo a reduc;áo de Loreto já no ano de 1610". 
Observaríamos que, nao obstante isso, deva conceder-se ao Pe. Lorenzana a 
primazia cronológica das fundac;oes "reducionais", tendo em vista, de um lado, 
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Companhia erigiu naquela Província. Note-se que chamamos "Redu
c;oes" aos "povos" ou povoados de índios que, vivendo a sua antiga 
usanc;a em selvas, serras e vales, junto a arroios escondidos, em tres, 
quatro ou seis casas apenas, separados uns dos outros em questao de 
léguas duas, tres ou mais, "reduziu-os" a diligencia dos padres a po
voac;oes nao pequenas e a vida política (civilizada) e humana,3 benefi
ciando algodao com que se vistam, porque em geral viviam na des
nudez, nem ainda cobrindo o que a natureza ocultou. 

Chama-se essa reduc;ao. de Santo Inácio, sendo que dista da cida
de de Assunc;ao 25 léguas. Forc;oso é que nela nos detenhamos por 
enquanto, até que subamos, rumo ao oriente, a Província do Guaíra, 
donde ha veremos de baixar e quic;á fugir dos vizinhos de Sao Paulo, 
quando tratarmos desta e das demais reduc;6es do Rio Paraná. 

seus esforc;os anteriores aos do "assento " ou fixac;áo propriamente dita nas proxi
midades de Assunc;áo, e, do outro lado, a viagem enorme, a qual os dois pa.dres 
italianos tiveram de submeter-se antes de chegarem ao Guaira, ou sua vinda ape
nas paulatina ao que seria Loreto. 

3 Ternos aquí, neste período, a definic;áo tornada clássica,das "Reduc;óes", como nó
la oferece Montoya. Nao se deve confundí-las com o trabalho anterior de jesuitas 
procedentes do Brasil no Paraguai ou seja no meio dos índios. Nem ainda devem 
as Reduc;óes do Paraguai igualar-se com as aldeias indígenas de um Anchieta no 
Brasil e, muito menos ainda, pode admitir-se, como o querem historiadores doga
barito de um Serafim Leite, S.J., que os aldeamentos brasileiros tenham servido de 
modelo para as reduc;oes paraguaienses. Se tal "protótipo" acaso quiser aceitar-se, 
entáo teria de ser buscado em Juli, junto a Lima, no Peru. 
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AR4.Q_VARIA 
v,,f!o 

PARAGVAY. 
Cum ad_¡a.c-tii,... . 

Em miniahtra, o mapa do Pe. Luís Ernot: Deve ter sido composto pelo ano de 1636, pois já 
menciona a nova redu~iio de Siio Cristóvao. Seu nome ven1áculo seria "Paraquária, vulgar
mente Paraguai, com as suas adjacéncias ". 
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VI. A ENTRADA FEIT A PELA COMPANHIA DE JESUS , , 
NA PROVINCIA DE GUAIRA 

Nesse mesmo tempo enviou o Pe. Diogo de Torres a cidade de 
Guaíra, que apenas constava de trinta homens,1 ao Pe. José Cataldino 
e ao Pe. Simao Masseta,2 sendo ambos eles italianos, valorosos missi
onários e filhos fiéis da Companhia, bem como apóstolos daqu~la 
gentilidade. 

Distava Guaíra da cidade de Assun<;ao 160 léguas, indo-se ao 
oriente. Mais adiante, e no mesmo rumo, encontrava-se Vila Rica, 
distando.60 léguas de Guaíra. . .. 

Tinha essa vila 100 homens. Sua terra é toda ela montanhosa e 
agreste, motivo pelo qual se ia por rios de um lugar a outro, visto 
have-los e muito grandes, como acontece nessas paragens como Rio 
Paraná, que é o que comumente chamam de "La Plata" e tem nalguns 
pontos urnas duas léguas de largura. · 

Exercitaram os padres na cidade de Guaíra seus ministérios. Em 
seguida foram a Vila Rica e foi com muita dificuldade ou trabalho, 
pelo fato de haver para urna viagem de tal extensao (apenas) duas 
embarca<;oes, a saber: urna, que vai desde a cidade de Assun<;ao ao 
Porto de Maracaju, ou seja, um trecho de 30 a 40 dias sem povoado 
algum, através de um rio enfadonho, e tendo de levar-se a comida 
necessária para todo esse tempo. 

A partir de Maracaju vai-se por terra até o grande salto do Para
ná, o qual vem a ser urna das maravilhas no mundo. Nessa viagem 
gastam-se de seis a oito dias, em que se anda a pé por pantanos, áspe
ros caminhos e rios perigosos. Estes, quando cheios com as enchentes, 
dao passagem aos caminhantes pelas pontas das árvores, ist<;> é, 
amarrando-se com juncos alguns paus de urnas pontas as outras: o 
que, por sua facilidade de quebrar-se, é coisa muito perigosa. 

' . 

1 Supomos se trata apenas de espanhóis ou de famílias espanholas, nao se conside
rando numericamente a todos os familiares, nem ainda ao elemento servil ou es
cravo. 

2 No texto espanhol se acha gratado o nome daquele padre como sendo 11Maceta". O 
certo é "Masseta": o que achamos por bem ratificar sem mais. 
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Desse salto em diante, toma-se outra embarca<;ao e, indo rio aci
ma, a duas léguas está a cid~de de Guaíra. Subindo pór outro rio, 
chamado Huibay, alcan<;a-se em oito dias a Vila Rica do Espírito 
Santo, cujo terreno já se acha todo assolado pelos vizinhos de Sao 
Paulo, como diremos depois. 

Ali estiveram os padres muito enfermos, sendo que a falta de 
médicos e medicinas ou remédios os colocou para perto do último 
transe da vida. Contudo, depois de ·convalescidos, exerceram os seus 
ministérios sacerdotais, e foi com grandíssimo aproveitamento das 
almas. Havia nessa vila um cura que, sendo religioso professo de 
certa Ordem, desejou mudar de hábito. Assim fingiu que de noite lhe 
haviam furtado o seu (hábito), e por isso ele tomou o de Sao Pedro. 
Por outra, passou a viver e chegou a morrer como clérigo, batizando 
a muitos adultos sem outro catecismo que o de atirar-lhes na cabe<;a a 
,. 
agua. 

Corte do mapa de Ernot: Ressalta a palavra "Guaíra", como hoje no Brasil se díz, ou "Gu
aírá ",como dizem com mais acerto os castelhanos. 

Depois de haverem cumprido com a sua missao entre os espa
nhóis, os padres colocaram a sua mira na conversao dos índios, a 

38 

quem haviam sido enviados. E, ainda que naquelas regioes houvesse 
muitas províncias dispostas na aparencia para o Evangelho, guiou-os 
contudo o céu por um rio chamado Paranapane, que quer dizer rio 
desditoso e sem ventura. Foi de fato desdita para o demonio e dita 
para o céu, pois naquela província registrou-se pelo batismo um 
grande tesouro de almas para o 'céu. 

Nessa empresa acompanhou aos padres um vizinho de Guaíra a 
título de "linguaraz" ou seja de intérprete, como homem desejoso de 
fazer o bem. 

Navegaram eles por esse rio acima dez ou onze dias, estando 
suas margens despovoadas de todo, mas, por fim, deram num 
"pueblo" situado a beira do mesmo rio, sendo que por um lado o 
cercava um grande arroio, de nome Pirapó. Nele viviam cercá de 200 
índios, que recepcionaram com muito amor os padres. Ali levantaram 
estes o estándarte da cruz, construíram urna pequena cho<;a para ser
vir de igrejinha e lhe deram por título o de Nossa Senhora de Loreto. 
Lá fizeram alto por alguns dias. · 

Tidos, porém, informes sobre a existencia de gente ao longo da
queles rios, juntos partiram os dois padres com o seu companheiro. 
Era para que essa gente, como foi dito em passo anterior, que vivia 
esparramada em lugarejos, se reunisse em povoa<;6es grandes. Acha-· 
ram 25 aldeiazinhas e também algumas povoa<;6es com um número 
razoável de pessoas. Em seus discursos deram os padres aos gentios a 
raza o de sua. vinda, que era a de faze-los filhos de Deus e libertá-los 
da escravidao do demonio. 

Por outra parte, fazia também o leigo espanhol o seu negócio e 
tal, que pusesse em perigo sério a que o Evangelho e seus pregadores 
fossem desterrados ou desestimados. Perceberam os padres que ele 
vinha a casa urna vez sem "sombrero" ou chapéu, o~tra vez sem cap~, 
outra ainda sem saiote nem jubao e, por fim, sem cal<;as, usando ape
nas uns paninhos brancos e um len<;o atado na cabe<;a. Estranhada 
essa novidade, os padres lhe perguntaram pelo motivo, ao que ele 
respondeu com estas palavras: 

"Vossas Paternidades pregam a seu modo, eu do meu. A mzm faltam-me palavras, e des
ta forma prego com obras. Repartí tudo quanto trazía ou tínha, para conquistar a vonta
de dos índios príncipais, porque, ganhos estes, os demaís ficaráo a minha vontade". 
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Quem nao se edificaria a vista de tal ª\ªº e zelo? Os padres com 
isso sentiam-se confusos, por nao terem o que dar. Tanta era a sua 
pobreza! 

Tendo feito seu negócio, o espanhol pediu licen\a para ir embora. 
Apenas partido, porém, descobriram os índios o "leilao" que aquele 
homem havia feito a partir de sua roupa. É que, com cada urna das 
pe<;as dela, tinha comprado urna índia ou um muchacho, julgando os 
índios que aquilo se fazia por ordem dos padres. Com isso perderam 
estes por entao algo do crédito que haviam tido no princípio, embora ~ 
os índios, tendo recebido satisfa\ao plena dos padres, voltassem a 
neles depositar o crédito ou confian\a. 

Esta vem a ser a peste que segue o Evangelho, pois, atrás da li
berdade que os índios alcan\am pelo batisrno, logo entra a servidao e 
o cativeiro, que já nao é urna inven<;ao diabólica, mas humana, para 
cortar o passo ao Evangelho. Porque, com estas compras, fazem-se 
guerra os índios uns aos outros para se venderem, roubam, matam e 
aumentam o número de concubinas. 

\ 
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VII. IDA ÁQUELA MISSÁO DO PE. ANTONIO RUIZ, 
E TRATAMENTO DA ERVA CHAMADA DO PARAGUAI 

Haviam passado perto de seis meses, desde que os padres se en
contravam no Pirapó, e ano e meio desde sua saída de Assun\ao, 
quando o Pe. Diogo de Torres me enviou aquela Província, ainda· que 
estivesse "balan\ando" a rninha partida própria. Porque, tendo"."rne 
levado consigo desde a cidade de Córdoba até a de Assun\ao, que 
distam entre si 200 léguas, e já achando-rne eu corno pé nó carninho 
de minha Missao, houve ele por bem dizer-me estas palavras: 

"Eu o havia trazido para aquela lvÍ.issiio apostólica do Guaíra. A necessidade, contudo, 
que tenho de sua pessoa, obriga-me a mudar de parecer e levá-lo ao Chile". 

Gelou-se-me o cora\ao a vista de decisao tao inesperada e, sem 
responder-lhe o que fosse, acudí ao Santíssimo Sacramento. Teve 
isso como conseqüencia que ele, mudando logo de disposi<;ao, me 
designasse aquela Província. 

Partimos juntos o Pe. Antonio de Moranta e eu. Pela metade do 
caminho de quar'enta días, em regiao despovoada, vieram a faltar-nos 
os tassalhos ou grandes peda<;os de charque e a farinha de pau: o que 
era nossa provisao. Ficou-nos um pouco de milho, do qual tornamos 
cada um certo punhado ao meio-dia e outro tanto a noite. Tal aperto 
causou ao padre urna énferrnidade rnuito penosa e, como tivéssemos 
notícia de que outras dificuldades nos esperassem mais adiante, a 
necessidade for<;ou-o a voltar para trás desde o porto de Maracaju. 

Acolheram-me os índios desse povoado com grande amor. Con
tei a gente e achei serem 170 familias . Como em minhas peregrina
\6es posteriores eu tive de passar ali algumas vezes, em poucos anos 
nao cheguei a contar rnais de 50. Desta diminui<;ao geral dos mdios 
sujeitos ou "encomendados" a espanhóis, já nao se pergunta pela cau
sa, por tao conhecida, nem suscita ela qualquer adrnira<;ao ·nem ainda 
observa\ao, pelo fato de ser comum. 

Naquele povoado fiquei por alguns dias, administrando aos ín
dios os sacramentos, e, com o curso ininterrompido de falar e ouvir a 
língua deles, consegui facilidade nela. 
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Encontra-se esse povo fundado num campo pequeno, rodeado 
de montes quase incontáveis, cobertos de árvores silvestres, em que 

' há manchas de duas, tres e mais léguas de comprimento e largura, a 
partir das árvores, das quais se faz a erva que chamam do Paraguai. 
Apresentam-se elas muito altas, frondosas e grossas, sendo a folha 
um tanto densa, e seu formato o da língua. Derrubam os índios essas 
árvores, mas, brotando de seu tronco rebentos bastante grossos, em 
questao de tres anos elas voltam a ter a beleza e tamanho tidos, 
quando se cortaram. Poem-se os galhos delas numa espécie de gre
lhas e a fogo lento os sapecam ou tostam. A folha moem-na com nao 
pouco trabalho os índios. Durante o dia inteiro estes nao comem mais 
do que fungos, frutas ou raízes silvestres, que para sua ventura se , 
lhes oferecem nos matos, estando eles em contínua a<_;ao e trabalho. E 
que tem, mandando-os, um capataz que, apenas o pobre índio se as
sentou um pouco para tomar fólego, faz-lhe sentir a sua ira, envolta 
em palavras e, por vezes, em pauladas "muito gentis". 

O trabalho naquela erva tem consumido a muitos milhares de 
índios. Sou testemunha ocular quanto a existencia naqueles matos de 
ossários bem grandes de índios. Tal aspecto dói a vista, e quebranta o 
cora<;ao o saber-se que a maioria morreu paga, andando perdida por 
aquela mataria em busca de sevandijas, sapos e cobras. E, como nem 
sequer encontram isso, bebem muito daquela erva, inchando-se-lhes 
os pés, as pernas e o ventre, mostrando seu rosto apenas ossos, e a 
palidez a figura da morte. 

Depois de já feitos em cada alojamento ou acampamento deles de 
100 a 200 quintais,1 com oito ou nove índios os transportam, carre
gando est~s as costas urnas cinco ou seis arrobas cada um numa dis
tancia de 10, 15 e 20 ou mais léguas. Pesa o índio muito menos do que 
sua carga, sem que se lhe de o que for para seu alimento. Nem falta
ram curiosos que fizeram a experiencia, pondo num lado da balan<;a 
o índio, e sua carga noutro, sem que o prato do índio, mesmo como 
acréscimo de muitas libras2 postas em sua ajuda, pudesse vencer o 
outro prato da balanc;a coma sua carga pesada. Quantos nao morre
ram, ficando recostados nas suas cargas?! E que horror no fato de o 
espanhol mais sentir nao ter quem lhe carregue a própria carga, do 
que a morte do pobre índio! Quantos deles se despencaram com o 

1 Quintal é um antigo peso de quatro arrobas. 
2 Libra, antiga medida de peso, equivalente a 459,5 gramas, portanto a perto de 

meio quilo. 
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peso por horríveis barrancos, e nós os descobrimos naquela profun
didade lan<;ando o fel pela boca?! Quantos nao foram devorados na
queles bosques pelos tigres, pois num só ano passaram de 60?! 

Clamaram essas coisas aos céus. Enviou Sua Majestade Católica 
por isso e para remédio <lestes males ao Dr. Francisco de Alfaro, que 
hoje é ouvidor do Conselho da 'Fazenda e vem a ser a pessoa nascida 
para aquilo. Pois a ele, que de experiencia visual conhecia a quase 
todo o Peru, desde visitas feitas a províncias e govemos, e a pa.rtir de 
ordens justíssimas que deu, enviou-o aquela Província. Ali nem antes 
nem depois até hoje se viu ·garnacha alguma, ou seja, veste talar de 
magistrado, com que o Ocidente o celebre, desejando ve-lo no Con-, 
selho de Indias, para que nele como lá coma sua presen<;a de ordens 
tao cristas, e aqui, comas suas recordac;oes e acertados pareceres, fac;a 
com que se executem.3 

Proibiu Alfaro com severas .penas que se for<;assem os índios ao 
beneficiamento da erva, e aos próprios índios mandou que, nem ain
da voluntariamente, colhessem erva durante os quatro meses do a_no 
ou desde dezembro até mar<;o inclusive, por tratar-se, em toda aquela 
regiao, de um tempo de muitas enfermidades. 

Assim o ordenou este retíssirho juiz, mas nao se cumpre, mesmo 
tendo Sua Majestade confirmado a letra todas as suas ordenanc;as/ 
sem que mudasse coisa qualquer, embora certos procuradores, nao 
dos índios, que nao os tem, mas dos espanhóis, se apresentassem 
nesta Corte com rela<;oes, cuja falsidade nao se entendeu. Alcan<;a
ram, desta forma, do Conselho a limitac;ao de algumas ordens, me
lhor <liria a ampliac;ao das mesmas. Calarei a todas elas, para nao sair 
do trilho da brevidade, que nesta narrac;ao pretendo seguir. Entre
tanto, através de urna só, demonstrarei as demais. Ei-la: 

O Dr. don Francisco taxou os índios em cinco pesos "ocos" (de 
que já falatnos). E, ainda que desejasse desterrar do mundo o abomi
nável servi<;o pessoal, que hoje Sua Majestade, a quem Deus guarde, 
já mandou com disposic;oes apertadíssimas que se desterre das. Ín
dias, se bem que nao falta quem lhe alce o desterro -, nao lhe foi pos-

3 
Toda esta alínea está um tanto inclara no original hispanico1 pelo. que mais vezes 

4 
se impos urna versao interpretativa. 
As chamadas "Ordenanzas de Alfare" contribuíram nao pouco para melhorar a 
situai;:ao jurídica do índio. Parece que tiveram a contribui~ao dos jesuítas, sobretu
do do Pe. Torres Bollo. 
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sível por entao, e assim ordenou que cada índio em vez dos cinco 
pesos servisse um mes inteiro. 

Acudiram os ditos procuradores a esta Corte e foi sem que hou
vesse alguém que falasse pelos índios desamparados. Certo é que eles 
gastaram na Corte suor e sangue de índios, porque sou testemunha 
de que a estes tiraram os bois, os cavalos e éguas, bem como outras 
coisas de seus haveres, dizendo-lhes que era para enviar ao procura
dor, que vinha buscar o bem da terra e o beneficio comum, quando 
era sua vantagem própria e particular. O que de fato alcanc;aram foi 
que, em lugar de aliviarem os índios, resultaram estes condenados a 
paga de um tributo em dobro: o que vem a ser 10 pesos pagos em 
dois meses de servic;o pessoal. Já agarraram os pobres (da redondeza) 
e tomara que fossem somente eles! Pois é de notar que muitos tem de 
vira esta mita ou servidao de 30, 40 e 50 léguas ou ainda de 160 de 
distancia, que existe entre Maracaju e o Paraguai. Por causa disso é 
preciso que, depois de haverem os índios gasto no caminho 8, 15 e 20 
dias para a vinda e 2 meses em pagar o seu tributo, o rigor e medo da 
coac;ao os obrigue a ficar pelo menos mais outro mes e, as vezes, dois 
ou tres. 

Sou testemunha de que na Província de Guaíra o encomendeiro 
mais justo ou correto se servisse por seis meses de cada ano de todos 
os índios que tinha por encomenda, sem pagar-lhes coisa nenhuma. E 
os que eram menos justos detinham-nos de dez a doze meses. Sendo 
isso assim, como na verdade o é, quanto tempo sobra a este desgra
c;ado, para sustentar a sua mulher e criar a seus filhos, que por vezes 
costumam ser alheios, por gerados em tao longa ausencia?! Este é um 
dos pontos que requer mais espac;o de tempo do que eu tenho. 

Além <leste engano de tributo dobrado, há outro, em que o índio 
paga maior tributo que o dos 10 pesos, sendo ele prejudicado no salá
rio comum de um jornaleiro ou diarista daquela terra. Por ordenan\a 
está mandado que a um jomaleiro se pague cada dia um real e meio: 
o que em trinta dias vem a ser 45 reais ("reales"). Retém ele para si, 
além disso, ' sua liberdade de alugar-se: o que é outra circunstancia 
(favorável a ele). Ao pobre índio for\am-no, contudo, a pagar coma 
sua esposa, obrigando-o a que sirva por 40 reais cada mes. Desta for
ma paga ele mais 10 reais sobre o tributo dobrado, que lhe imptJse
ram: o que em seu todo chega a sornar 11 pesos e dois reais de tribu
to, constituindo-se pois numa carga intolerável para urna terra tao 
pobre como essa. 
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Desviei-me do assunto, e nao sem razao, tratando de agravos ou 
danos dos índios, por neles participar nao pouco essa erva. E, tornando 
a ela, para dizer o que fica por relatar, afirmo que busquei, com todo o 
cuidado, sua origem entre índios de 80 e 100 anos. O que descobri 
como coisa averiguada é que~ nos tempos em que esses velhos ainda 
eram mQ\OS, nao se bebía, nem ainda se conhecia, a nao ser que da 
parte de um feiticeiro ou mago, que tinha trato como demonio. Mos
trou4ha este, dizendo que, quando acaso quisesse consultá-lo, bebesse 
aquela erva, e assim ele o .fez. E de seu ensinamento chegaram a 
aprender outros que em nossos dias ternos conhecido, sendo que co
mumente os feiti\OS que fazem, levam ou tiram desta erva. 

Passaram a usá-la os índios de idade avan\ada, mas era com mo
derac;ao. Os efeitos, que em geral contam a propósito desta erva, vem 
a ser que ela os alenta (estimula) ao trabalho e lhes serve de sustento. 
De fato é assim que o vemos cada dia, sendo que um índio há de re
mar odia todo, sem outro alimento qualquer que o de beber, de tres 
em tres horas, a erva. Limpa-lhes ela o estomago de escarros, des
perta os sentidos e afugenta o sono a quem quiser velar sem o emba
rac;o do mesmo. Nisso a erva parece. a alguns semelhar-se ou ser a 
mesma erva da China, chamada "chá", que tira o sono. Nem ainda o 
nome desmente muito isso, porque na língua dos naturais se chama 
"caa". 

Os naturais da terra ou os índios tomam-na com moderac;ao urna 
vez por dia. Os espanhóis encontraram nela remédio contra todos os 
males e afirmam que é medicina muito aprovada contra o mal da 
urina, sendo que por isso usam-na sem ordem nem medida naquelas 
regioes. Do excesso embebe-la eu vi a alguns que por muitos dias 
perderam o juízo, e é tao comum a pronunciada falta dele em tantos, 
que só em vómitos gastem cada ano cerca de 300 libras. Nao duvido 
que tenha sua eficácia, embora nunca a tenha experimentado, mas o 
abuso em seu uso é condenável, seja no trabalhoso de sua fabricac;ao, 
seja na estima e aprec;o, nos efeitos de sustentar com alento ao que 
trabalha, no elevado prec;o de sua venda - porque no Paraguai um 
quintal, que vem a ser 100 libras, vale 25 peso~ ocos; em Santa Fé 16 
ou 20 reais de prata; no Tucuma 35 a 40 pesos, e neste andar vai su
bindo, enquanto mais perto se chega de Potosi - e no uso supersticio
so de feitic;arias, e ainda no cheiro e sabor que é "sumag.re", vem a s~r 
semelhante a erva do Peru que chamam "coca". 
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VIII. EFEITOS DO DESCUIDO - , 
EM NAO TRATAR BEM OS INDIOS 

Náo é rneu intento relatar os agravos que os índios cornurnente 
recebern, porque isso seria o mesmo que recopilar a rnuitos autores e, 
acrescentando-lhes o que eu vi, equivaleria a fazer urn volurne rnuito 
grosso. Os agravos que me obrigararn a vira esta Corte, será conhtdo 
fon;oso que os narre ern seu devido lugar, mas aqui terei de referir os 
efeitos dos mesmos; 

Seja urn deles o de os gentios nao quererern aceitar o Evangelho. 
O segundo vern a ser o de os já. cristaos detestá-lo, porque, se pelo 
ouvido captarn a justificac;ao da Lei Divina, pelos seus olhos veern a 
contradic;áo humana, praticada ern obras. Ern rnuitas províncias te
rnos escutado dos próprios gentíos esse argumento e, da mesma for
ma, observarnos como se retirarn de nossa pregac;ao, feita infame por 
rnaus cristaos. Aduzirei apenas duas provas a esse respeito. 

Tema cidade da Assunc;ao a sua frente, intermediando-as o Rio 
Paraguai, duas nac;óes, sendo que urna delas se chama Guaicurus e 
Guaicurut a outra. Ambas terao por número 500 índios, ou até me
nos.· Para casa usam urnas peles de vaca, e assim elas sao portáteis. 
Sao esses índios de estatura agigantada, sendo que os hornens andam 
desnudos, mas as mullieres nao, visto que elas até se apresentam ho
nestas em seu vestir. Servem-se eles da lanc;a e do garrote, 1 que arro
jam com ligeireza e acerto. Nao semeiam ou náo fazern planta<;óes, 
mas colhem das r~as dos espanhóis, furtando quanto podem. Ordi
nariamente invadem as estancias de gado, matam o que querem, rou
bam ao dono o sebo e a carne, vendendo esta. Com toda a seguranc;a 
vao a cidade e nela circulam, mas em suas terras nao a tem os espa
nhóis que nelas entram, porque degolam a urn espanhol corn a mes
ma facilidade corn que matam urna vaca, e porque tarnanha é sua 
ferocidade, que nao consegue corrigi-los o poder dos espanhóis. 

1 Garrote é, em si, um pau nao longo, com que se apertava a corda do enforcado. 
No caso concreto dos índios terá sido qualquer projétil, como machadinha, clava, 
etc. 
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Esforc;aram-se os governadores no sentido de que os padres da 
Companhia domesticassem essa gente bárbara através do Evangelho. 
Desta difícil empresa foi encarregado o Pe. Pedro Romero, hornem 
deveras apostólico, sendo o trabalho que com eles teve, digno de lon
ga história escrita. Tentou esse padre com eles os estratagemas, que 
seu desejo fervoroso lhe inspirava, para arrancá-los de seus costumes 
bestiais e implantá-los no Cristianismo. Nao o conseguiu contudo em 
muitos anos, porque eles se burlavam de nossa fé. Porque que im
portancia tinha que este homem apostólico lhes pregasse, por exem
plo, a beleza da castidade, se eles, em Assunc;áo, viam adorar-se 
Venus?! Confirmavarn corn isso seus coshtmes bestiais, e tenazmente 
estao resolvidos a assim viver até a morte. Assim aquele homem 
apostólico se viu obrigado a abandonar essas plantas inffutíferas, 
embora tivesse colhido algumas flores de crianc;as, que receberam a 
água que ·confere vida, antes que a morte as secasse. Ordenou-lhe 
deixá-los um Sr. Bispo, obrigando-se este a dar-lhes um sacerdote 
próprio (portanto diocesano) que em questao de dois dias foi forc;ado 
por esses bárbaros a nunca mais voltar para seu meio, ou para ve-los. 
O govemador e o povo tornararn a insistir a que a Cornpanhia deles 
se encarregasse, olhando para o bem cornum de sua república, por
que o padre fazia com que lhes fossem restituídos os furtos de cava
los e de outras coisas. 

Tem tido tarnbém os espanhóis conhecimento dos desígnios da
queles índios, porque nem ainda de dia sentem-se seguros de sua 
vida na cidade, estando pois com sentinelas dia e noite, e corn um afá 
insuportável. 

Nao teve efeito seu desejo, porque, quando a emulac;áo se torna 
senhora ou toma conta, "arrasta" obrigac;oes, ainda que seja a custa da 
perdic;ao de almas.2 

Tem-se outra província de cristáos batizados, a que charnam de 
Calchaqui, em que Sua Majestade possuía um povo seu, dando-lhe 
nao pequeno tributo. Nas doutrinas3 havia clérigos, na cidade, porém, 

2 Montoya parece sugerir aqui que, como se viu um pouc;o acima e em .seguida se 
mostra, a conhecida "lnvidia clericalis" (inveja clerical) ou certa emulayao entre os 
dois cleros, no Paraguai também tinha vez. 

3 É muito amplo o leque de sentidos que, em espanhol, sobretudo. na América His
panica e Colonial, oferece esta palavra. Assim, por exemplo, significa o mesmo que 
curato, "pueblo" de índios recém convertidos, sem ou, quiyá, com paróquia ou cu
rato, etc. No vernáculo luso-brasileiro tem semelhan~a com o vocábulo "cateque
se", em seu sentido original e próprio. 
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religiosos. Viram-se esses mdios tao oprimidos pelo contínuo traba
lho de beneficiamento do algodao e da tecelagem de panos, e suas 
mullieres tao ocupadas no ata da eterna fiac;a<? e sufocadas pelo rigor 
com que se lhes exigía conta de sua tarefa, mesmo as mais entregues 
a criac;ao de seus filhos, que a necessidade os forc;ou a todos a busca
rem desafogo. Rebelaram-se, pois, mataram a um bom número de 
espanhóis e aos sobreviventes foi preciso deixar a cidade de seus 
bens, que nao eram poucos, bem como procurar refúgio na cidade 
das Correntes ("Corrientes"). E, ainda que se fizessem esforc;os, para 
recuperar aquela terra, nao foi possível, mesmo que interviesse um 
grande e nobre soldado, o mestre-de-campo Manuel Cabral4 que, com 
sua pessoa e bens, muito fielmente tem servido Sua Majestade. Antes 
pelo contrário, eles, com 700 cavalos, que certo General lhes deixou 
em despojos numa sua retirada, e comas armas que obtiveram, trata
ram de apetrechar-se e animar-se .de tal modo, que já se desespera de 
sua conquista. Isto ocorreu, há muito pouco, nas Províncias do Para
guai e de Buenos Aires. O mesmo e quase ao mesmo tempo deu-se na 
do governo de Tucuma, e foi com outra na<;ao do nome igual de Cal
chaqui, conquistada pelo Evangelho, que os da Companhia pregaram 
num lugar, em que tiveram cinco povoa<;oes. 

O infame servi<;o pessoal molestou-as, bem como os pregadores 
do Evangelho, de tal sorte que a estes fez-se preciso despedir-se dos 
índios, que fic"ram com grande sentimento e dor, e nao sendo menor 
a dos padres deixando-os. , . 

Contentaram-se os espanhóis com essa saída ou retirada. Mas, 
vendo-se privados de bem tao grande e sobrecarregados de trabalhos, 
os naturais da terra tomaram as armas, sacudiram de si o jugo, mete
ram-se em correrías pela terra e estancias dos espanhóis, mataram a 
muitos e destruíram as suas fazendas, gados e planta<;oes, despovoa
ram urna aldeia de espanhóis, e tinham a·inten<;ao de destruí-las to
das. Foi necessário que a Audiencia Real de Charcas, ante sucesso tao 
desesperado, para lá enviasse seu fiscal na qualidade de General. E 
nao bastaram para remediar a situac;ao nema sua autoridade, nemas 
for<;as que consigo levava, com grandíssimos gastos da Fazenda Real, 
até que toda aquela província, desfeita de seus homens e fazenda, 

4 Manuel Cabral era luso ~u portugues. Muito fez em favor dos missionários, como 
ainda se verá e se conhece a partir das vidas dos Tres Mártires de Caaró e Pirapó. 
Até o 12 gado do Río Grande do Sul, introduzido pelos jesuítas por volta de 1634, 
vinha de suas fazendas. 
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recorresse ao último dos remédios que é a paz, deixando os índios em 
suas terras, que ainda hoje possuem, nao sem o desejo do Evangelho. 

Isso, porque todos pedem sacerdotes, afirmando que nao se re
belaram contra a Boa Nova, mas contra a tiranía e os agravos ou da
nos. 

,,.. E, se na Província do Uruguai(!), onde o Evangelho entrou sem 
armas, derramaram o seu sangue cinco sacerdotes da Companhia 
com insignes martírios, isto nao é fraqueza do Evangelho, mas. forta
leza sua e risco eficaz para seu crescimento. E nao é desonra da Espa
nha, senao honra sua, e aumento da Coroa Real, pois risco tao ditoso . 
produziu o fruto copiosíssimo de 25 povoados ou reduc;óes, que hoje 
a Companhia tem na firmeza da fé e obediencia de Sua Majestade, a 
quem, como eu propus em seu nome nos meus memoriais, oferecem 
o tributo que ela for servida impor-lhes. 

Nao pouco necessária foi para meu intento a presente digressao. 
Mas agora eu quero prosseguir o fio de minha viagem. 
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IX. CHEGA O PE. ANTÓNIO RUIZ DE MONTOYA 
' - . 
A REDUS:AO DE LORETO, ONDE SE ACHA V AM 

O PE. JOSE CATALDINO E O PE. SIMÁO MASSETA 

C~e?11~i a redu\ao de Nª. Sª. de Loreto com desejos de ver aque
les do1s insignes homens, que eram o Pe. José e o Pe. Simao. Encon
trei-os em extrema pobreza, mas ricos assim mesmo de contentes. Os 
remendos de sua roupa nao faziam com se distinguisse a matéria ou 
o pano pr~cipal. Os sapatos, havidos do Paraguai, tinham-nos re
mendado com peda\OS de pano, cortados da borda de suas batinas. 

Senti-me feliz por ver-me em sua companhia. A cho<;a, as alfaias 
ou utensílios domésticos e o sustento condiziam de modo pleno com 
os ?os anacoretas. Pao, vinho e sal nao se tinham apreciado por 
mui~os anos. Carne de ca<;a chegávamos a ver alguma vez, pois nó-la 
traziam de quando em quando na forma de u:tn pedacinho de esmola. 
Eram a alimenta\ao principal batata doce, bananas e raízes de man
dioca, ~endo que desta tem-se duas espécies: doce urna, que, assada 
ou cozinhada, come-se e nao causa danos; a outra é brava ou silvestre 
e amarga, e, comida <leste modo, mata, mas ralada e espremida se 
come, e nao poucos usam o "caldo" para dar sabor ao que com ele se 
cozinha. Existe a tradi\ao de que foi Sao ·Tomé, o apóstolo, que a deu 
aos mdios como alimento, pois, tomando ele um pau ou rama, fe-lo 
em peda<;os e mandou que os plantassem. É assim que fazem e o 
plantara. E, sem que o peda\o nao tenha raíz alguma, o pé as produz, 
e bem grossas, em questao de oito, dez ou doze meses. E, se se planta 
a doce de mistura com a amarga, aquela perde sua do<;ura, tomando
se amarga e venenosa. 
. . Obrigou-~o~ a nec~ssidade 

1 
seme~r por nossas maos o trigo pre

ciso para as hostias. Me1a arroba de vinho teve para nós a dura\ao de 
quase cinco anos, sendo que dele se tir.ava apenas a parte precisa 
para consagrar na missa. E, para nao sermos incómodos aos mdios, 

1 Por estranho que parec;a, conserva-se aqui de propósito a palavra "arroba" que no 
vern~culo at!-'ª'· significa peso ~e sólidos, mas no espanhol também signif~a certa 
m~d1da de hqu1dos, a qual vana de peso, segundo as províncias e os próprios lí
quidos. Parece que urna boa média seria a de 11 kg. 
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tínhamos em nossa pequena horta o indispensável quanto a raízes 
coinuns e legumes para nosso sustento. 

O Pe. José e eu saúnos em companhia por aqueles rios, para con
vidarmos os mdios a se "reduzirem" em povoa\OeS grandes, natural
mente em lugares que já se lhes haviam apontado. 

Chegamos a urna aldeia ou povo, cujo chefe era um grande caci
que, alérn de mago, de feiticeiro e familiar do demonio. Chamava-se 
Taubici: o que quer dizer diabos em fila ou fileira de demónios. Era 
ele muito cruel e, a partir de qualquer motivo de queixa, fazia matar 
os. ~dios por mero capricho. Por isso ~ra respeitado e servido até 
ad1vinhando-.se seu pensamento. Pouquíssimo tempo antes de nossa 
chegada, havia ele mandado matar a um índio, porque, tendo-o feíto 
aio ou preceptor de um filhinho seu enfermo, acabara morrendo. 

Quando ele quería falar como demónio, mandava que todos sa
íssem de su~ ~as~ e ~ao ficassem .. em vol ta, a nao ser que a rnuitos 
passos de distanc1~. Fica~am, no entanto,_ em sua companhia quatro 
das mancebas ma1s queridas. Ordenava descobrir alguma parte do 
t~lhado de s.ua casa, e ~ra lá por o~de ~ouvesse de entrar o mau espí
rito. Sobrevinham entao a esse rmseravel determinados desmaios e 
as mulliere~ o aj~~avam, segu~ando-lhe os bra~os e a cabe~a, ao pa;so 
q~e ele. fazia tre1eitos e mene1os ferozes. Com tais a~oes e embustes . 
fe1tos, publicava ele depois nao poucas mentiras relativas a coisas 
futuras, de que as vezes se seguiarn efeitos, senqo que as tirava do 
dernónio por suas conjeturas. 

Esse homem recebeu-nos bem e, embora mau, livrou-nos da 
morte, porque ~aquela noit~ de nossa chegada alguns índios queriam 
matar~nos e, a~da que eshvessem dispostos a faze-lo, pareceu-lhes 
q~e na? o dev1am sem co~ulta sua. A isso respondeu-lhes ele: "Se 
vos qu1serdes matar os padres, fazei-o, mas eu nao vou meter-me 
nisso!" 

Este desdém bastou para que nao nos tirassem a vida. Era meia
noite, quando a esse respeito confabulavam, e eu_despertei na mesma 
hora com o .sobressalto de um sonho ou pesadelo de que iam matar
nos. A partir do mesmo nos estivemos preparando o resto da noite 
para a morte. 

Em tempos posteriores desceu esse mesm~ cacique a redu~ao, 
que ~av~amos chamado de Santo Inácio e que se achava a cargo do 
P~. S1mao Masseta. Com as suas manhas perversas come\ou ele a 
travar conversa com os índios e, ainda que muitos nao lhe dessem 
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crédito, por já se acharem possuídos da fé pregada a eles pelo padre, 
sucedeu contudo um caso q~e muito crédito lhe granjeou; ei-lo: · 

Certo fndio tinha em sua granja duas plantafóeS de 'cana-de-apkar. Por tratar-se de coi
sa tíio nova ou desconhecida, seus vizinhos lhe furtaram algumas canas. Colheu ele en
tiio as restantes e as levou a esse Taubici, dizendo-lhe que lhe trazia aquele pequeno pre
sente, pelo fato de lhe haverem furtado as demais. Quis saber o cacique quais eram os 
malfeitores ou ladri5es. Respondeu-lhe aquele que níi.o sabia quais fossem. A isso obser
vou: - "Níio se preocupe, pois os ladróes pagá-lo-íio e tornar-se-iio conhecidos, porque fa
rei com que tal atrevimento seja castigado pela enfermidade de "cámeras "!2 Foi assim 
que, pouco depois, nesse povoado e nos demais comefou a enfermidade indicada, em vir
tude da qual morreram alguns. 

Com isso Taubici cobrou tal fama, que, chegando odia de "Cor
pus Christi", o Pe. Simao avisasse que ninguém saísse do povoado até 
passada a festa. Mas Taubici, pela mesma razao, teve o desejo ou 
vontade de ir desse "pueblo" até ao seu e, convocando gente para 
acompanhá-lo, fixou sua ida. Avisou-lhes o padre a ele e aos demais, 
principalmente a quem já fosse cristao, que antes viessem a procissao 
e missa, e apenas depois partissem. Nao podendo convence-los, dis
se-lhes com animo zeloso: 

· · "Uma vez que níio quereis honrar a Nosso Criador e Senhor, e desprezais as minh.as 
admoestafoes, estai certos de qHe ltí, aonde fordes, Ele vos castigará niio pouco!" 

Dito e feíto, porque, indo muito contentes o trajeto de sua via
.gem, fazendo burla e chacota do padre e de suas admoestac;ües e 
ameac;as, e já chegando perto de seu povoado, que distava do de 
Santo Inácio 20 léguas, perceberam que havia índios no río com as 
suas canoas. Foi ter com eles Taubici, pensando que eram amigos. 
Esses contudo, logo que o reconheceram, mataram-no em vinganc;a 
de um índio, que ele havia matado. Seus companheiros puseram-se 
entao em fuga, através de suas embarcac;ües, sendo perseguidos pelos 
adversários. Muitos resultaram feridos, mas outros saltaram em terra, 
para escapar com vida pela espessura dos matos, e outros ainda, re.
mando com esforc;o e pressa, conseguiram fugir do perigo. Voltaram 
estes sem ó seu caudilho e, bem ensinados com tal castigo, tornaram a 
nao crer nos ministros do demonio e acreditar nos de Deus, sendo 
que com isso o Ev~ngelho logrou nao pouco crédito. 

Chegamos l rambém) a um outro povoado, que era dirigido por 
um honrado cacique, desejoso, outrossim, de ouvir a propósito das 

2 Tem-se, em portugués, em vez da palavra espanhola 11cámera", a palavra "cam
bras", no plural, significando o mesmo que diarréia. 
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coisas relativas a sua salvac;ao. Preten<;ieu o demonio impedí-lo em 
seus desejos, e desta forma incitou a um grande ministro seu, grande 
pregador de mentiras, o qual andava em missao de povo em povo, 
enganando aquela pobre gente e dizendo de si mesmo que era Deus, 
o Criador do céu, da terra e dos homens. Afirmava que ele dava as 
chuvas e as tirava, fazia que os anos fossem férteis, mas quando ou 
sob a condic;ao de nao o aborrecerem. Fazendo-o eles, vedava as 
águas e toma va estéril a terra. E vendía ainda outras bobagens. deste 
jaez: com o que atraía a si nao pouca gente néscia. 

Poi ele visitar aquele cacique chamado Maracanan3 o qual preve
niu a tres de seus parentes, para que o amarrassem. Saltou o mago de 
sua embarcac;ao e, posto o pé em terra, co~ec;ou a pregar urna grande 
arenga e, em voz muito elevada, como é costume antigo nessas bes
tas. A matéria veio a ser a porfiada estultície, com que se fingem deu
ses. Depois se dirigiu a casa do cacique e ali fez as costumadas sauda
<;5es. Com isso perguntou-lhe o éacique a propósito de quem era e a 
que vinha. Respondeu ele: - "Eu sou o~criador das coisas (todas), .o 
que fertiliza os campos e aquele que castiga, com diversas e molestas 
enferrnidades, aos que nao creem". En tao o cacique fez sinal aos tres 
mo<;os, r,ara que o amarrassem, mesmo que fosse apenas para breve 
tempo. E que ele se defendeu por um bom tempo, dizendo-lhe que 
corn a sua saliva os havia de matar: como que lhes cuspia nos rostos. 
Neste ínterim, dizia-lhe contudo o bom do cacique: 

"Eu quero tirar a prova, se é verdade o que dizes ou se dás a vida a outrem, e ve-lo-ei( se 
escapares a morte, que agora tenho de dar-te. " 

Fe-lo, pois, conduzir ao rio e~ colocado na correnteza dele com 
urna grande pedra atada ao pescoc;o, para lá o fez jogar, sendo onde o 
desventurado terminou sua vida infeliz. 

3 
Agrafia espanhola é esta ou seja "Maracanan". Hoje grataríamos com mais acerto, 
entre nós, "Maracana", cujo nome, por c~usa do grande estádio esportivo do Rio, 
hoje se acha mundialmente conhecido. E ave, da família das Psitácidas, urna es
pécie de arara. 
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X. RITOS DOS ÍNDIOS GUARANIS 

Vi:viam, e hoje ainda vivem, os gentios em povoa<;5es muito pe
quenas, como já se observou, mas nao sem govemo. Tinham eles os 
seus caciques, em quem todos reconhecem nobreza herdada de seus 
maiores, com o fundamento de que haviam tido vassalos e governado 
povo. 

Muitos se enobrecem coma eloqüencia no falar, pois tanto esti
mam a sua língua e é com razao que o fazem, porquanto é digna de 
louvor e merece celebrar-se entre as de fama. É com ela que agregam 
gente e vassalos: com o que ficam· nobres eles e os seus descendentes. 
Servem-nos seus plebeus, fazendo-lhes ro<;as, semeando e colhendo 
as safras, construindo-lhes casas e dando-lhes as suas filhas, quando 
tem desejo delas. Nisso tem liberdade gentílica. 

Conhecemos a alguns caciques, que possuíam até 15, 20 e 30 
mullieres. As do irmao falecido toma-as por vezes o irmao vivo, e isso 
acontece de modo nao muito comum. Neste sentido tiveram um res
peito muito grande as maese irmas, pois nem por pensamento tratam 
disso, por ser coisa nefanda. E mesmo depois de feitos cristaos, tra
tando-se de parente em qualquer grau, ainda que dispensável ou lí
cito, sem dispensa nao a admitem por mulher, dizendo eles que é seu 
sangue. 

Já cristaos, os caciques ainda hoje nao se casam com mullieres 
vulgares, senao com as principais. Neste ponto sao muito cuidadosos, 
ainda que as vulgares também sejam dotadas da natureza. Há muitas 
bases para se dizer que mulher "perpétua" nao a tiveram, porque, 
como a gente sem contratos, passou-se-lhes por alto este, que é tao 
oneroso pela perpetuidade no matrimonio. Ademais, sendo gente 
amiga da liberdade e do desenfado, se teve por caso de indecencia 
que o homem se ligasse com um vínculo nao solúvel "ad libitum" com 
urna só mullier. Outros acham raz5es para a opiniao contrária, mas 
meu intento aqui nao é o de dirimir quest5es. Chegaram os guaranís 
ao conhecimento de que havia Deus e ainda, em certo modo, de nele 
haver unidade, ou que era um só Deus. Colige-se tal do nome que lhe 
deram, que é "tupán", do qual a primeira sílaba "tu" expressa admira-
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\ªº;a segunda, "pán?", importa em interroga<;ao e assim corresponde 
ao vocábulo hebraico "manhun", "quid est hoc" (o que é isso), no sin-
gular. 

Nunca tiveram eles ídolos, embora o demórúo já lhes estava im-
pondo a idéia de venerarem ·os ossos de alguns índios, que em vida 
haviam sido magos famosos, como adiante se dirá. 

Nunca fizeram sacrificios ao verdadeiro Deus, nem disso tiveram 
mais do que um simples conhecimento. Tenho para mim que so
mente isto llies sobrou da .prega\ao do Apóstolo Sao Tomé, que, 
como veremos, anunciou-llies os mistérios divinos. 

Contam eles os anos pelos invemos, que chamam de "roy". ~u 
contar(!) nao chega além de quatro, e dali em diante, com alguma 
confusao, chegam até dez. Assim sendo, vamos lhes ensinando o nos
so modo de contar, que é importante (também) para as confissi>es. 
Sabem do tempo das planta<;5es,·a partir do curso das "cabrilhas".1 

Tinham eles por doutrina muito certa de que no céu haja um ti
gre ou cachorro muito grande, que, em certos fatos de raiva, devora a 
lua e o sol. É o que nós chamamos de eclipses. Quando estes ocorri
am, mostravam eles sentimento, isto é, afli<;ao, e admira<;ao. 

·o homem, dando a luz qualquer· urna de suas mullieres, jejuava 
com grande rigor por quinze dias. Fazia-o sem comer carne e, ainda 
que a ca<;a aparecesse a sua frente, nao a matava. Guardava durante 
todo esse tempo um recolhimento e urna clausura muito grandes, 
porque disso dependia a saúde e a cria<;ao do bebe. Usam eles urna 
espécie de batismo ou modo de pór-lhe nome. 

Ao cativo colhido em guerra engordara-no, dando-lhe liberdade 
quanto a comidas e mullieres, que escolhe a seu gosto. Já estando 
gordo, matara-no com muita solerúdade. Todos tocam coma mao 
nesse corpo morto ou, dando-lhe alguma batida com um pau, dá-se 
cada qual a si o seu nome. Pela comarca repartem por<;i>es desse cor
po. Cada peda<;o vem a cozinhar-se em muita água. Fazem disso urna 
papa ou mingau. As mullieres dao a seus filhinhos de peito um pou
quito ·dessa massa, e com isso lhe pi>em o nome. Trata-se de urna festa 
muito especial para os guaranis, que eles fazem com muitas cerimó-. ' . 
ruas. 

1 "Cabrillas", como está no original espanhol, vem a ser as estrelas visí~eis do grupo 
das Pleiades, cujo número se ere que seja de sete, ainda que os astronomos ape
nas cheguem a contar seis. 
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Aos hóspedes, ou aos que voltam de urna viagem, recebem-nos 
com um pranto de vozes, formado do seguinte modo: - Entrando o 
hóspede em casa, toma assento e junto dele o que o recebe. Apresen- , 
tam-se logo as mullieres e, rodeando ao hóspede, sem ter-se dito 
qualquer palavra, levantam elas um alarido conjunto, e contam nesse 
choro os parentes do que veio, suas mortes, suas fa\anhas e feitos ou 
bravuras, que em vida fizeram, bem corno a sorte boa ou má que lhe 
ocorreu. Os homens cobrem o rosto com a mao, ostentam tristeza e 
choram em coro corn as mullieres. Com palavras ditas ern voz baixa 
vao aplaudindo as endeixas ou can\6eS lastimosas, que as mullieres 
em pranto recitam. E quanto mais importante for a pessoa, maior é o 
choro e sao os alaridos, de tal forma que pare\a por toda a vizinhan\a 
haver morrido algum ente muito querido daquela casa. Depois se 
enxugam as lágrimas, cessam os gritos e apresentam-se entao as boas
vindas. Infeliz é aquele que nao for recebido assirn! 

Ao ensejo da morte do marido, as mullieres se lanc;arn duma al
tura de estado e meio,2 dando gritos, e as vezes chegam a morrer da
queles golpes ou saltos, ou a ficarem aleijadas. Tem-nas o demonio 
retidas no engano, persuadindo-as de que morrer nao é coisa natural 
e comum a todos, mas ao que morre, isso acontece por acaso. 

Julgavam os guaranís que ao corpo já falecido a alma o acompa
nhava na sepultura, ernbora separada. E assim muitos enterravam os 
seus mortos numas urnas grandes ou talhas, colocando um prato na 
boca, para que naquela concavidade a alma estivesse mais acomoda
da, ainda que aquelas vasilhas eles as enterrassem até o gargalo. E, 
quando enterrávamos os cristaos na terra, acudía de jeito muito dis
simulado urna velhinha, munida duma peneira assaz curiosa e pe
quena, e, da mesma forma velada ou fingida, agitava a tal de peneira 

' pela sepultura, como se tirasse qualquer coisa. A vista disso diziam 
os índios que com isso tiravam a alma do defunto, para ela nao pade
cer enterrada com o seu corpo. 

Acham, a partir de certa observa\ao experimental, que, entrando 
algum veado no povoado e "nao o matando, vá morrer alguém da
quele bairro ou quarteirao, por onde o animal escapa." Tem ajudado, 
por sua parte, o demonio alguma vez a corroborar essas supersti\ües. 
Foi como vimos que se deu numa cidade de espanhóis, quando al-

2 Por "estado", assim no texto hispano, deve entender-se aqui a estatura ordinária de 
um homem. Dicionários lusos, algo mais antigos, trazem esta mesma palavra, atri
buindo-lhe esse sentido acima. 
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guém casou e, estando o noivo n,a rua festejando seu casarnento com 
outros companheiros a cavalo. E que passou entao um veado que, 
perseguido no campo, acertou de passar por essa rua. Aurnentou o 
regozijo a vontade de cac;á-lo, mas ele se escapou. Corn grande afli\ao 
observou en tao um índio: -· "Quem é que vai morrer hoje nessa 

?" casa .... 
Sucedeu que, naquela mesma noite, adoeceu o noivo e nao che

gou a amanhecer com vida. 
O mesmo pensam eles dos sapos ou que, entrando um deles nal

guma ernbarcac;ao, alguém dela deva morrer. Certa vez, indo eu 
numa embarcac;ao com mais de 20 pessoas, ouvirnos todos por dois 
dias sem interrup<;ao o ruído dessa bicharia nojenta. E eu, já informa
do a propósito desta supersti<;ao, observei corn cuidado as a<;6es dos 
índios, que se perturbaram e cautelosamente se meterarn a procura 
desses animaizinhos, mas nao puderam descobrir se de fato os havia. 
Na verdade, foi inven<;ao diabólica, a qual, por dois días, nos brindou 
com música de sapos, sem que de alguma forma os houvesse. An
gustiaram-se os índios, se bem que, como já fossem cristaos con
quanto recentes, dissirnulassem a sua pena em sinal de respeito a 
mim. Poucos dias passados, na mesma viagem e embarca<;ao, adoece
ram alguns passageiros de urna pestilenta insola<;ao e, ainda que eu 
os assis tisse com sangrías, vieram a morrer quatro deles. 

Tem eles por tradi<;ao notícia do dilúvio universal, que chamam 
de "iporun": quer dizer inunda<;ao muito grande. Tem-se a mesma 
tradi<.;ao no Peru, como escreve um autor de nossos tempos.3 

As superstic;oes dos feiticeiros baseiam-se em adivinhac;oes por 
meio dos cantos das aves: do que inventaram a nao poucas fábulas 
relativas a medicar e isto com embustes, chupando, por exemplo, ao 
enfermo as partes lesadas e tirando o feiticeiro da boca objetos que 
nela leva ocultos ou escondidos, e mostrando que ele, com sua virtu-

. de, lhe tinha tirado aquilo que lhe causava a doen<;a, assim como urna 
espinha de peixe, um carvao ou coisa semelhante. . 

Os piores e _mais perniciosos vern a ser os "enterradores", cujo 
ofício é matar, enterrando eles na casa de quem se deseja matar, al
&'llmas sobras de sua comida, cascas de fruta e pedac;os de carvao, etc. 
As vezes enterram sapos atravessados com alguma espinha de peixe: 
com o que se vai enfraquecendo aquele que querern matar, e este, 

3 
Na edi~ao de 1892 traz-se, em nota, o nome de "Fray Alonso de Ramos". 

57 



sem outro acidente, morre. Ternos visto muitas vezes disso efeitos 
conhecidos. Assim averigüei de alguns que o demonio lhes aparecía 
em figura de um negrinho, trazendo um cesto na mao e incitando-os 
a que· fossem "enterrar". E numa pec;a, em que nunca faltava gente 
nem de día nem de noite, descobrimos mais de 300 covazinhas e se
pulturas de coisas que o demonio lhes havia dado. E, desejando um 
deles matar com essas coisas a um padre, respondeu-lhe o demonio 
que ele nao tinha forc;as (bastantes) contra aqueles religiosos. 
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XI. NOSSO MODO DE TIRAR TAIS ABUSOS , 
E DE PREGAR A FE 

Naquele tempo veio em nosso auxílio um companheiro, que foi o 
Pe. Martinho Urtazun. Era ele natural de Pamplona, onde havia re
nunciado a 3.000 ducados de renda do seu morgadio, 1 em virtude da 
fama relativa aos ricos minerais de almas daquela pobre Província. 

Com isso pudemos dividir-nos em dois povoados, morando dois 
de nós em cada um deles, os quais foram Loreto e Santo Ináéio. Fun
damos urna escola de ler e escrever para a crianc;ada e juventude,. 
Fixou-se o tempo de urna hora pela manha e de outra a tarde, para 
que todos os adultos viessem a catequese ou doutrina. Ainda que 
nelas e em todos os serm6es dominicais tratássemos com toda a cla
reza os mistérios de nossa santa fé e os preceitos divinos, quanto ao 
sexto mandamento por ora guardamos contudo silencio em público. 
Era para que nao murchassem aquelas plantas tenras e para que nao 
se tornasse odioso o Evangelho, embora instruíssemos da maneira 
mais evidente possível aos que se achavam em perigo de vida. 

Durou esse nosso silencio dois anos, e muito necessário era tal , 
proceder, como o comprovóu o fato que vamos expor. E que procu-
rou o demonio tentar a nossa pureza ou castidade, oferecendo-nos os 
caciques algumas de suas mullieres, sob a alegac;ao de que eles consi
deravam como coisa contrária a natureza a circunstancia de homens 
se ocuparem em trabalhos domésticos, quais os de cozinhar, varrer e 
outros deste tipo. .. 

Fez-se-lhes entaa urna relac;ao muito precisa sobre a honestid~de 
sacerdotal, expondo que para esse fim tínhamos cuidado inicialmente 
em cercar um pequeno espac;o com paus, para ll.npedir a entrada de 
mullieres em nossa casa: medida esta de que ficaram tomados de 
admirac;ao ou espanto. Mas, sendo bárbaros, nao a julgavam honrosa, 

' pois eles faziam consistir a sua autoridade e honra em ter muitas 

1 
Também poderia usar-se aqui para "mayorazgo" espanhol, o termo "morgado", 
significando ªº mesmo tempo os bens e a qualidade de filho primogenito ou herdei
ro de possuidor de bens vinculados. 
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mullieres e criadas: o que, allás, vem a ser urna falta· nao pouco co
mum entre os gentios. 

Além do povo de Santo Inácio tinham os Padres José e Martinho 
a seu encargo mais dois outros, como "colonias", para onde iam 
quando era preciso. O Pe. Simáo e eu tíJ::lhamos urna, distante de Lo
reto tres quartos de légua. Era seu cacique uin mdio valente e respei
tado, de nome Roque Maracanan (Maracaná!), a quem toda aterra em 
volta tinha grande venera\áo. Alternadamente íamos todos os do
mingos doutrinar aquele povo, composto todo ele de gente recém
reduzida. Pelo fato de já ser muito numeroso, esse povoado <lava-nos 
bastante trabalho, embora este nos fosse também assaz gostoso, por 
causa do lucro espiritual dos muitos que se faziam batizar. Tratando
se de adultos e enfermos, for\oso era apresentar-lhes o ensino cristáo 
sobre o matrimonio e a unidade(!) de mulher para o homem nesta 
institui<;áo crista. Trabalhou-se nao pouco neste ponto. 

Era o seguinte nosso modo de proceder: - Visitávamos, ao ama
nhecer, os enfermos, sendo que logo mais se dizia a missa, com ser
máo após o Evangelho. Em seguida mandávamos embora os gentios 
ou nao batizados: detennina<;áo que eles sentiam nao pouco, por se 
verem tirados da igreJa como cachorros, nisso invejando os cristáos 
que nela ficavam. 

Daí surgiu a emula<;áo de em breve saber-se a doutrina para po
.der batizar-se, afastando de si todo o impedimento. Ao meio-dia re
servávamos tempo para a recita<;áo das "horas",2 depois do que tor
návamos a igreja, mas em jejum, para nao sermos molestos em pedir 
o que fosse aos índios. Dava-se lá a doutrina, com o resultado de ba
tizarmos 200, 300 ou 400 pessoas cada dia ou vez. Sobrevinda já a 
noite, voltávamos a Loreto, óbvio que bem cansados e com a cabe\a 
"zunindo", e ainda em jejum, mas sem vontade de comer. De tal tra
balho morreu-nos em breve o Pe. Martinho Urtazun: como ao depois 
haverei de referir. 

· Em Sarto Inácio tinham os padres um cacique principal, que ha
via experimentado várias peripécias em diversos lugares, onde se fez 
batizar e casou. Finalmente, por causa de sua eloqüencia, tornara-se 
como que o senhor daquela gente. Era ele um verdadeiro ministro do 
demonio e se havia afei\oado a urna mulher, nao porque ela fosse 
formosa, mas por ser nobre. Devido a isso repudiou sua esposa legí-

2 Subentenda-se aqui "canónicas", o 1'breviário" ou o "ofício divino"! Sáo ora~óes 
obrigatórias do sacerdote para diferentes horas do día. 
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tima, desterrou-a a urna propriedade tida por heran<;a, pos em seu 
lugar a manceba com o título de mulher legítima e, com intrepidez 
desavergonhada, afirmava que ela era sua esposa verdadeira, servin
do-se esta, como senhora, de muitas criadas. Continuou este pobre 
homem comos seus enganos e, para ter ainda maior crédito junto aos 
seus, fingiu-se de sacerdote. , . 

Vestia-se ele, em seu retiro, duma alba e, adornando-se com urna 
· capinha de plumas vistosas e de outros enfeites, simulava estar di
zendo missa. Punha sobre urna mesa algumas toalhas e em cima de
las urna torta de mandioca e um vaso, ~ais que pintado, com vinho 
de milho, e, falando entre os dentes, fazia muitas cerimonias, mostra
va a torta e o vinho ao modo dos sacerdotes e, por fim, comia e bebía 
tudo. Veneravam-no com isso seus vassalos como se fosse sacerdote. 

Era ele desonesto em extremo, porque tinha grande número de 
concubinas~ consentindo-o e até , fomentando-o sua falsa mulher. 
Chegamos a batizar oito crian<;as, filhos seus e 11safra" daquele ano. 
Todos ~ornaram-se nao pouco felizes, porque morreram em seguida a 
seu batismo. Batia-lhe (como que) no rosto nossa honestidade e reca
to. Nao gostava ele de que aos enfermos e desejosos deveras de serem 
lavados pelas águas do batismo, nós ós obrigássemos a deixarem as 
suas mullieres. A tanto chegou em seu "sentimento", que come\OU a 
perturbar e rebelar os animos de seus vassalos contra nós, de modo 
que em várias reuni6es ou assembléias chegasse a dizer: 

"Foram os demonios que nos trouxeram estes homens, pois querem, com novas doutri
nas, privar-nos do que é antigo e do bom modo de viver de nossos antepassados. Tiveram 
estes muitas mulheres, muitas criadas e liberda.de em escolhe-las a seu bel-prazer, sen.do 
que agora pretenden que nos liguemos a uma só mulher. Nao é justo que isso continue 
assim, mas impoe-se que os desterremos de nossas terras ou que lhes tiremos as vidas H. 

Havia entre eles muitos que nos tinham amor e estimavam a 
virtude, o bom exemplo e nossa doutrina. Afastaram-no eles de seus 
pl~~os,. avisando-lhe que nao lhes parecia acertado ou bom por em 
pratica tsso, sem o parecer e consulta de Roque Maracanan. Por outra, 
consentindo-o ele, poderia executar-se. 

Logo foi entáo esse cacique, de nome Miguel Artiguaye, ter com os 
padres e, segundo parecía, era com semblante benévolo e rosto risonho 
no come<;o. Mas, depois de pouquíssimas palavras de saudac;ao, trans
fonnou-se ele em besta feroz e prorrompeu em gritos, dizendo: 
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"Vós níio sois sacerdotes enviados de Deus para nosso remédio (e bem)! Sois, pelo con
trário, demanios do inferno, mandados de seu príncipe para a nossa perdiffio! Que espé-

' cíe de doutrina é esta que nos trouxestes? Qual o descanso (a paz) e o contentamento? 
Nossos maiores viveram com liberdade, tendo para seu bem as midheres que queriam, 
sem que ninguém nisso os estorvasse, com as quais viveram e passaram os seus días com 
alegria. V ós, no en tanto, quereis destnlir as siuis tradifijes e impor-nos uma carga tao 
pesada, como é a de atar-nos com uma mulher". 

Ao sair do aposento, (ainda) disse (com amea\a): 

"lsto níio vai ser assim, pois eu o remediarei!" 

Os padres que, como cordeiros, tinham ouvido os uivos desse 
lobo, queriam dete-lo, para lhe darem explica\ªº as suas sem-razües 
ou injusti\as, nao o conseguiram. Pelo contrário, arrebatado de um 
furor diabólico, ele se retirou, bradando em alta voz: 

"Já nao se pode agiientar a liberdade dos que, em nossas próprias terras, querem levar
nos a viver segundo sua nlÍm maneira de vida!" 

\ 

62 

, 
XII. A SAIDA DESSE CACIQUE DO SEU POVO, 
PARA O PROPÓSITO DE SEU MAU INTENTO . 

IR CONSULTAR-SE COM ROQUE MARACANAN, 
E O QUE ENTAO LHE SUCEDEU 

Na noite seguinte, Miguel consult~u-se quanto a este negócio 
comos seus e os padres fizerem-no com Deus! - O resultado da reso
.lu\aO foi que, ao amanhecer, se ouviu em todo o povoado grande 
ruído e estrondo, prepara\ao de guerra, tambores, flautas e outros 
instrumentos, sendo que na pra\a do povo se juntaram 300 soldados 
com as suas armas de escudos, espadas, arcos e flechas em quantida
de, bem como vistosas, pelo fato de todas estarem bastante pintadas 
de cores e adornadas de plumaria vária. Em suas cabe\as portavam 
eles coroas de plumas muito aparatosas. Mas, mais que todos, esme
rava-se o cacique Miguel, o qual envergara um rico vestido, todo feíto 
de plumas de colorido variegado, entretecidas com um artificio muito 
lindo. Tirtha ele na cabe\a urna coroa de plumas e achava-se armado 
com urna espada e rodela ou escudo. Iam em ambos os seus lados 
dois mocet6es, cada um com um arco e um grande feixe de flechas 
para o próprio cacique. Este, capitaneando a toda esta gente, encami
nhou-se para o embarque. Em seguida saíram todos do porto com 
muita galhardia, sonido de tambores e flautas. 

Deixemo-los navegando por ora rio ·abaixo, e voltemos aos Pa
dres José e seus compclnheiros, os quais, por suspeitarem dessa via
gem, dela nao puderam deduzir outra coisa do que a de os índios 
irem consultar-se com Roque Maracanan a propósito de sua morte. 
Por outra que, a partir de seu parecer, iriam matar ao Pe. Simao e a 
mim em Loreto, onde estávamos, e em seguida voltariam para matá
los a eles próprios (portanto aos padres de Santo Inácio!). Confirmou 
tal suspeita a opiniao de alguns dos que tinham permanecido no 
povo. Chegava-se a isso, por haver-se ouvido tiizer ao cacique Mi
guel: "Qualquer dia estes padres vao amanhecer sem cabe\as!" Faci
litava a hipótese de que o cacique Roque houvesse de nisso consentir, 
o ser ele interessado em muitas mancebas que tinha e importar num 
mQ\o muíto livre e arrojado. 
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Com tais conjeturas recolheram~se eles, para fazerem urna· confe
rencia espiritual a propósito do que lhes cabia fazer em prepara\ao 
da morte que teriam. Acertaram-se em fazer urna confissao geral de 
toda a sua vida, se bem que, alguns meses depois, morrendo em mi
nhas maos o Pe. Martinho, na confissao geral que fez de toda a sua 
vida, nao achei qualquer coisa grave, de que eu pudesse suspeitar 
que o fosse. Confessaram-se, pois, para morrer e se colocaram nas 
maos de Deus, em cujo amparo exclusivo estava sua defesa. E neste 
aperto veio Nosso Senhor em socorro de seus servos da seguinte ma
ne1ra: 

Mais adiante que este de Santo Inácio encontrava-se outro povo, 
bastante grande, composto de gente que ali havíamos reduzido. Era 
seu cacique um índio boníssimo, chamado Araraá, o qual, logo que 
veio a saber do desacato feito pelo cacique Miguel, enviou aos padres 
um recado, junto com urna boa embarca\ ao, do seguinte teor: 

1 

"Vim a saber da sem-vergonhice deste cacique, e que ele trata de matar-vos. Eu folgaria 
muito, se quisésseís vir a este vosso pavo, para nele vos abrigardes de tal inimigo. Nao 
há de faltar-vos o necessário, nem gente que vos defenda, pois tenho vassalos que saberiio 
faze-lo. E, para que nao haja demora em vossa vinda por falta de embarca9oes, eu vos 
envio esta, sendo que fico com o desejo de já vos ver no povoado que vos pertence". 

Os padres, para nao mostrarem covardia, confiados em Deus 
quiseram aguardar o que houvesse de suceder. E assim responderam 
-tal oferta com agradecimento, ficando em seu posto entregues a urna 
ora\ao contínua, pois esta é mais poderosa que as armas, e seus efei
tos viram-se naquele mesmo dia. 

Estava o cacique Roque totalmente desprevenido - também o Pe. 
Simao e eu - quanto aqueles alvor~os, quando ouviu um grandevo
zerio e ruído de tambores. Perguntou entao a seus criados por aquela 
novidade e, obtido informe de tudo, pediu sua espada e sobra\OU um 
escudo, mostrando-se galhardo - era-o de fato - e muito bem dispos
to. 

· Saltou o cacique Miguel em terra. Seus soldados puseram-se em 
duas filas, conduzindo a ele em seu meio como capitao. Embra\ada 
sua rodela e cingida sua espada, a usan\a dos nobres e antigos, come
\OU a marchar, falando em alta voz e dizendo: 

"Irmifos e filhos meus, já nao mais é tempo de sofrermos tantos males e calamidades, 
como nos vem através dos que chamamos padres. Encerram-nos eles numa casa - dir-se
ia igreja - e ali nos falam e dízem o contrário do que fizeram e nos ensinaram os nossos 
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an.tepassados. Tiveram eles muítas mullieres, sendo que estes (padres) no-las tiram e 
q11erem que apenas nos contentemos com urna. Isto nao nos fica bem. Busquemos país 0 

remédio de ta is males!" 

Saiu o cacique Roque de sua casa e dela se distanciou por alguns 
passos, fazendo acompanhar-se de apenas 12 ou 14 vassalos seus, 
armados de flecharia . Fez-lhe Miguel a sua sauda\ao e Roque, antes 
de o outro passar adiante, perguntou-lhe: "Acaso trazeis cartas dos 
padres de vosso povo aos padres que se acham aqui abaixo?" "Nao é 
tempo de cartas", respondeu Miguel, "mas de que honremos o modo 
de vida dos nossos antepassados e de que acabemos já com estes pa-
dres, e gozemos de nossas mulheres e de nossa liberdade". · 

Arremeteu Roque a esta altura contra ele e, agarrando-o pela 
roupa que vestia ao peito, bem como dando-lhe fortes repux6es ou 
sacudidelas, deu com ele em terra. Rolaram para tres partes diferen
tes ele, seu escudo e sua espada, ·e, voltando-se (Roque) para os seus, 
disse-lhes: 

"Nao atire ninguém com flecha! Comecem eles, pois se come9arem, darei cabo deles! 
Porque a sem-vergonhice deste e11 a vou castigar!" 

Vendo tao má acolhida, o pobre· do Miguel gritou aos seus di
zendo: "Voltemos, voltemos!" Fizeram-no todos assim. Ele próprio, 
fazendo-se levar a outra margem dorio, cuja largura é de um tiro de 
mosquete, saltou em terra, desfez-se todo de suas galas, de sua coroa 
e plumas, e, vestindo-se de urna camisola tomada de um índio e dei
xando para trás a sua espada e rodela, com um basta.o na mao, a 
modo de penitente, seguiu a caminho de seu povo sozinho, apenas 
acompanhado de um criado. 
. Estavam os padres preocupados ou desejosos de saber se já nos 

hnham morto, esperando também eles o seu fun, quando viraril. Mi
guel, a quem nao conheceram por causa do hábito. Este lhes entra 
contudo portas a dentro, p5e-se de joelhos e, de maos juntas, lhes 
disse: · 

"Por anwr de /esus Cristo e de Santo Inácio /hes rogo que me perdoeis o desacato que, 
como néscio, fiz contra vós! Eslava eu louco e sem juízo. Agora já o tenho, porque Deus 
castigou minha soberba, e assim vos pefo que me perdoeis. E, visto que tendes pregado a 
facilidade com que Deus perdoa. aes que O ofendem, imitai-0 vós em perdoar-me a mim! 
Ao mesmo tempo vos pefo que me ampareis e defendais, porque eu temo com razño que 
esta gente me mate! Bem mere90, aliás, a morte por minhas Ioucuras. Mas vós, como 
verdadeiros padres ("país" !) e servos de Deus, ha.veis de perdoar-me e me amparar". 
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O Pe. José envolveu-o em abra~os e, como pai espiritual, ainda 
que de filho tao mau, e como verdadeiro amoroso pastor, por f~ o 
ergueu do chao e o consolou, admoestando-o que do~a em d~ante 
tomasse cuidado de si próprio e escolhesse o verdaderro caminho, 
pois tinha experimentado quao mal lhe haviam s~do s~as .quimeras. 

Com isso apaziguou-se esta tempestade, Miguel fingiu que _des
pedía sua manceba, que fora a causa de tais alvoro\OS. E trouxe p~ra 
sua casa sua verdadeira mulher, coma qual ao menos no exterior 
dava a impressao de bem viver, mas sempre viveu mal, sendo que 
assim morreu, como ha veremos de referir. 

\ 
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XIII.ENVIAMOS PADRES AO PE. ANTÓNIO A CIDADE 
DE ASSUN~ÁO, E CASOS-QUE ENTÁO LHE OCORRERAM 

Como, devido a grande distancia de caminho que destas redu
\'.oes havia até a cidade de Assun~ao, nao tivéssemos correspondencia 
com os nossos Superiores, e· eles, pela mesma razao, a nosso respeito 
estivessem preocupados, - o que cada dia mais se avolumava com os 
informes que certos espanhóis da Vila Rica lhes fizeram, no sentido 
de que andávamos ociosos e nao fazíamos outra coisa que deixar pas- . 
sar o tempo, e que por isso convinha tirar-nos dali (o fim que ·tiveram 
em mira, nao há razao para reservá-lo em segredo, porque desejaram 
náo pouco desamparássemos aquele rebanho, para eles chegarem a 
parte da tosquia) -, e já houvessem determinado, como Superiores 
nossos, a partir de tal relato chamar-nos, resolveram os padres (mis
sionários) enviar-me para lá. 

Partí com nao pouca dor, por ter de deixar os meus companhei
ros e privar-me de emprego tao apostólico. Viajei pelo rio até o salto 
do Paraná e dali fiz por terra 35 léguas. Pouco antes de chegar a Ma
racaju, de que já falei, acompanhou-me quase todo o dia um cruel 
aguaceiro, indo eu a pé e descal~o por um arroio contínuo, que corria 
pelo próprio caminho e era formado pela água da chuva. Para passar 
a noite, alberguei-me debaixo de urna árvore com os cinco indios que , 
me acompanhavam. E que o sexto havia ficado, a urna légµa dali, 
com um cobertor felpudo, urna rede (de dormir,) e um pouco de fari
nha de pau: o que era todo o meu "enxoval" e matalotagem. Sentei
me, arrimando a cabe~a a árvore, e foi lá que passei a noite sem co
mer um único bocado, nem tampouco meus companheiros, simples
mente porque nao havia nada. A água que corría pela terra~ serviu
me de cama e a que caía do céu ... de telhado. Por ser tao longa a noite, · 
suspirava eu pelo dia. 

Ao sorrir da alva experim.entei levantar-me, mas achei~me tolhi
do de urna perna, dura como um cepo, e com dores agudas. Animei
me a caminhar apoiado numa cruz, que levava nas maos. A perna 
arrastava-a pelo mesmo cantinho da água que corria. Para passar por 
sobre qualquer pau, dos que há muitos atravessados por aquele ca-
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minho, sentava-me sobre ele e, com ambas as maos, erguia a perna 
por cima dele com dores cruéis. Levantando-me, d~pois prc:>5seguia 
meu caminho, sendo o céu testemunha do trabalho msuportavel que 
padeci. 

Cheguei ao porto de Maracaju, onde topei com um espanhol 
"honrado", que era comerciante de erva. Contei-lhe a propósito de 
meu trabalho ou de rninhas dificuldades, na esperan\a de que hou
vesse de favorecer-me com urna embarca\ao, que ele ali tinha. Ne
gou-ma contudo, permitindo-mo o Senhor em premio da obediencia. 

Determinei, pois, prosseguir a minha viagem por terra, que é um 
caminho de 150 léguas, repleto de índios inimigos e de feiticeiros. la 
eu confiado de que minha viagem se fazia por puro espírito de obedi
encia. E, em todo aquele dia, só avancei meia légua, resistindo aos 
índios, que porfiavam em levar-me aos ombros sobre urna rede: no 
que nao consenti. · . ,. . . . 

Ao por-do-sol fizemos alto sob urna arvore. Tnlha eu o Joelho m
chado e os nervos ou tendoes como se fossem de ferro. A qualquer 
movimento feito parecía que me alanceavam, nao tendo eu sequer 
um pano para a prote\ao da perna. Julguei que o remédio mais eficaz 
seria o da ora\ao. Encomendei-me a meu glorioso Pai Santo Inácio, 
pondo-lhe ante os olhos os bens, que ele ofereceu em sua carta de 
obediencia1 aos que cegamente deixam guiar-se por esta virtude, e as 
vitórias que os obedientes cantam. Nisso gastei um bom peda\o de 
tempo, porque, embora a noite já estivesse bastante avanc;ada, as do
res nao me permitiam dormir. Apenas adormecí um pouco em con
seqüencia do cansa\o, sentindo entao a meus pés a presenc;a de _Santo 
Inácio, que ao tocar-me o pé me disse: "Prossegue tua viagem, pois já 
estás sao!" 

Despertei de imediato - nao sei se de fato dor:mia -, movi a título 
de experiencia a perna e achei-a curada. Dobrei-a, nao senti qualquer 
dor, levantei-me, pus-me a passear, dei patadas como pé que estivera 
tolhido, e achei-me bom de todo, sao e alentado, sem cansac;o algum. 
Pus-me de joelhos, para render grac;as a Deus, que opera tais mara
vilhas através de seus Santos. 

1 Trata-se da célebre "carta de nosso Padre Santo lnácio sobre a virtude da obedi
encia para os Padres e lrmáos da Companhia em Portug~I" . ~oi escrita, d_? ~orna, 
aos 26 de maryo de 1553. Muito apreciada por todos os 1esu1tas até decenios, ~e
centes, hoje náo mais se tem em devido aprec;o. Certo q~e também out~~s fam1has 
ou congregac;óes religiosas a conheceram, e entre elas nao poucas feminmas. 

68 

Sobrevinda a manha, meus companheiros tratavam de carregar
me em seus ombros, aparelhando para tanto o necessário. Disse-lhes 
eu que fizéssemos urna aposta de caminhar, e a comecei, levando-lhes 
um bom trecho de vantagem. Dava-se isso com espanto seu, pois nao 
sabiam quáo bom médico me havia curado. 

No dia seguinte encontrei uns índios, que me informaram a pro
pósito de urna embarcac;ao parad~ num arroio. Aconselharam:m~ 
também que nao continuasse o caminho por terra, porque sem-duv1-
da me haveriam de matar os índios bárbaros, que moram por aqueles 
matos. Indo, pois, nessa embarcac;ao, chegamos a cidade do Para-

. 2 guai. 

2 
"Cidade do Paraguai", talvez no sentido de Capital, aqui vem a ser Assu~áo. 
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XIV. A PROPÓSITO DA MINHA CHEGADA AO PARAGUAI, 
DA VOLT A ÁS MISSÓES E DA MORTE 

DO PE. MARTINHO URTAZUN 

Cheguei a cidade da Assun<;ao, dei conta do glorioso emprego 
em que se achavam os meus companheiros e pedi por mais alguns. A 
penúria deles, porém, fez com que nao se desse cumprimento a meu 
desejo. Com isso tomei a desandar aquela distancia tao espichada/ 
rumo as minhas amadas redu<;oes. 

Cheguei ao porto de Maracaju, onde reencontrei aquele homem 
que me havia negado a embarca<;ao, o qual estava muito queixoso de 
mim, caluniando-me com afirmar que, depois de ter-me negado a 
embarca<;ao, eu lha roubara, levando-a. Mostr~i-lhe entao aquela em 
que havia ido, sendo a mesma em que volté:}va. O caso contudo tinha 
sido este: Logo que o homem ma negara, submergiram-na no rio os 
demonios, enchendo-a de areia. Fora o homem ve-la e, como nao a 
achou, pareceu-lhe que eu a tivesse levado e, cheio de raiva, mo in
criminava. Mas, nadando uns índios naquela paragem, tocaram com 
os pés nas bordas da canoa, que era muito grande. Avisaram-no ao 
dono, que contratou 20 índios com boa paga, para que no dia se
guinte a tirassem, ainda que alguns o julgassem quase impossível, 
pelo fato de ela ser grandíssima e encontrar-se cheia de areia. Foram 
eles assim mesmo no dia marcado, e a acharam boiando sobre a água, 
sem areia e bem timpa. De tais espíritos maus há nao poucos por 
aqueles matos. 

Cheguei as minhas aneladas Miss6es com grandes desejos de 
prestar ajuda a meus companheiros. Estivemos trabalhando durante 
seis. meses do modo acima indicado e foi com grandes convers6es, 
muitos batismos e nao pequenos aumentos na fé. Quando os Padres 
Superiores chamaram o Pe. José a congrega<;ao2 ficamos reduzidos a 

1 No espanhol está o termo "tiramira", que vem a ser o mesmo que cordilheira longa 
e estreita ou fila contínua de muitas coisas. 

2 Congregattao "Provincial", como aqui se subente!'d~, vem ~.ser a assen:-bléia de 
parte representativa dos padres de toda a Provincia Jesu1tica, para del~erarem 
sobre assuntos importantes, elegerem representantes para a Congrega~ao Geral 
ou a dos Procuradores da Ordem, etc. 
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tres companheiros e, em questao de poucos dias, somente a dois. Isto 
porque, a partir de meros trabalhos, veio a morrer-nos o Pe. Martinho 
Urtazun, acelerando-lhe a morte nao já a falta de regalos, médicos e 
medicinas - pois nada disso tínhamos -, mas a ausencia do sustento 
próprio de homens racion:ais-. Seu maior regalo ou iguaria fora algum 
passarinho, que lhe traziam ca~ado pelas matas, e urna pequena por
c;ao de farinha de pau, a qual nem ainda um homem de boa saúde 
tem vontade de comer. Tudo isso, porque, por mais de oito ou dez 
días, nao chegamos a ver pao diante de nossos olhos. 

Pedia-me ele por vezes ·um torrao de a<;úcar, para refrescar o ar
dor da febre e, estranhan~o-lhe eu como era possível que mo pedisse, 
sabendo que nao havia, respondeu-me: "Bem sei que nao há. Pe<;o 
contudo a~úcar, para fazer cócegas a natureza quema pede; embora . 
nao exista para comer". Que um homem nobre, morgado e crescido 
no meio de iguarias, venha a morrer de fome, é coisa digna de consi
derac;ao. Fez ele sua confissao geral ou de toda a sua vida, sem que 
nela tivesse havido coisa grave, como já disse. Lastimava-se por ~or
rer em leito, que nao passava de um colchaozinho e duma rede: o .que 
ele julgava ser muito regalo, porque queria morrer arrastado e feito 
em peda<;os por Jesus Cristo. 

"Grande frouxidao é a minha", dizia-me com freqüencia, 11pois 
como alguém mais que mimado3 eu morro riuma cama". Fazia ele nao 
poucos e fervorosos atos de martírio. 

No dia de sua morte, achei-o de aparencia triste e, perguntando-
lhe pela causa, respondeu-me: 

"Ah, padre! - Que viagem é esta e que temerosa.! É preciso experimentar morrer toda a 
vida, para morrer bem urna vez. Rogo-lhe que, dado que minlia alma se priva por muitos 
meses dos sufrágios, que se hao de fazer por mim4 por causa da distancia do caminho a 
vencer, antes de a notícia da mínha morte chegar a Província, V.R. supra aquela falta, 
dizendo 20 missas por mim, e que a primeira seja logo depois de eu expirar". 

Ofereci-lhe cincoenta. 
Pediu a extrema un\ao5 dizendo que lha desse logo, porque ·que

ría recebe-la, estando ainda em seu juízo inteiro. Recebeu-a com 
muita ternura e consola\ao. 

3 
No original está a palavra familiar de "regalón", que é aquele que se cría ou trata 

4 
com regalo ou mimo. · · 
Ao ensejo do falecimento de um jesuíta, toda a sua Província oferece ao menos 

5 
urna santa missa em sufrágio de sua alma. 
Hoje se diz "un~ao dos enfermos". 
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E, estando esse homem ditoso prometendo-me sua ajuda no céu 
com as suas ora<;ües, de repente perdeu a fala, sendo essa a última. 
Perguntei-lhe logo se era a missa que me havia pedido apenas expi
rasse, disse-me com a cabe<;a que sim. 

A meia noite entregou sua alma ao Senhor, e foi com tanta p~e 
sossego, como se dormisse um suave sono, mostrando na formosura 
e serenidade de seu rosto a beleza de sua alma feliz. 

Daí a alguns meses, achando-se um grande amigo e devoto seu, 
religioso, muito aflito e carregado de trabalhos entre gentios, mos
trando-se-lhe (o padre falecido) numa grande claridade, animou-o a 
perseveran<;a e sofrimento nas lides, dizendo-lhe: 

"Desta glória gozam a.queles que trabalham por Deus ".6 

\ 

·e Era o Pe. Martin ou Martinho Urtazun sobrinho de S. Francisco Xavier, o grande 
apóstolo das Índias Asiáticas ou do Oriente. 
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XV. CONVERSÓES QU'E SE FIZERAM, CONTANDO-SE 
DELAS ALGUNS CASOS PARTICULARES 

Dimi.Iiuiu (com essa morte) o número dos operários, nao, porém, 
0 do esfon;o e trabalho. Alguns dos postos em que os índios se junta
v am, eram muito insalubres e, quando acudíamos a um deles, no ou
tro morria gente sem confissao. Chegou-se a tal ponto que, com o 
contínuo trabalho, urna pesada enfermidade de febres viesse a derru
bar-me, levando-me elas, como que em diligencia de correio, a morte. 
Passei o tempo de minha moléstia sozinho, porque me desampara
ram os poúcos índios que tinha em minha companhia. 

Certa noite pensei que já se tratava da minha última e assim, to
mando nas maos um pequeno crucifixo que levava pendurado ~o 
pesco<;o, coloquei-me nas máos de Deus, entregando-Lhe a alma com 
farto consolo e júbilo de alegria. Era por ver-me morrendo em tao 
humano abandono, que nem sequer · eu tinha quem me acendesse 
urna luz na cho<;a imersa ern escuridáo. Dava-me gosto o ver-me 
amortalhado, porque nem ainda tirar-me as vestes tinha conseguido. 
Acudiu em meu auxílio o Médico Comum com a sua infinita miseri
córdia, o qual jamais a nega aos que por seu amor se arrojam a esses 
lances ou perigos. E acudiu a este, ou seja a mim, com penhores de 
que muito em breve recobraría a saúde. E assim foi. 

Meu companheiro e eu tratamos de recolher toda aquela gente 
em dois postos, dos quais_por experiencia já sabíamos que eram salu
bres, para que, recolhida assim, nao corresse o risco de morrer sem 
batismo e confissao. Consentiram nisso todos os caciques, semente 
Roque Maracanan, de quem a_cima fiz men<;áo, desavergonhada
mente disse que nao quería. Respondi-lhe que ele, ainda que rtáo qui
sesse, faria o que fosse do agrado de Deus. 

Era seu povo o mais necessitado de mudan<;a, por ser o mais su
jeito a doen<;as. Sua mudan<;a a Loreto importa va apenas · em tres 
quartos de légua, além de tratar-se de um povo ainda náo fundado, 
porque sob este respeito esses índios nao haviam feito ·mais do que 
nele amontoar-se. Valemo-nos da ora<;áo, pois a experiencia geral nos 
<lava a no<;áo de seu valor e eficácia. 
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Com a nova de minha doenc;a, da qual aliás já havia sido curado, 
baixou o Pe. Simao de seu povo, para visitar-me. Era em véspera da 
festa dos Reis Magos. Havendo os dois naquele dia recomendado 
esse negócio a Deus, ouvimos a meia noite um grande ruído no povo 
de Loreto, reduc;ao em que nos achávamos. Despertei a meu compa
nheiro do sono e, nao sabendo nós da causa, pareceu-nos que talvez 
se estivesse armando outro alvoroto, semelhante ao passado, para 
matar-nos. Passamos em orac;ao o resto da noite. 

Apenas amanhecera, entrou em nossa casa o cacique Roque, 
acompanhado de alguns dos seus famulos e tendo sua espada na 
cinta. Com isso cresceu a nossa suspeita de que queriam eliminar-nos. 
Perguntei-lhe pela causa da vinda em tal hora da rnanha, pois já dei
xei dito que este (Roque) tinha seu povo tres quartos de légua dis
tante de Loreto. A isso responde_u: 

"Hás de saber que, ainda que tenlws pedido que eu 111e 11111dasse a este povo, nao estíve 
com vontade de fazé-lo, porque julguei 11111a desonm minha ajuntar-me a outro povo, 
visto termos, me11s antepassados e eu, o nosso ii parte! Mas nesta noite, quando apenas 
Jravia fechado os o/110s para dormir, despertou-me 11111a voz dizendo-me: Muda-te, faz o 
que te manda o padre! Despertei e nao vi a ninguém, apesar de haver luz ern meu apo
sento. Acontece11-111e o mesmo segunda e terceim vez. Tive medo de que, se nao o ftzesse, 
De11s me tiraria a vida. E assim de imediato, emborn já fosse meia noite, chamei a minha 
gente e, informando-a a respeito do que me tinlw acorrido, mandei-lhe que logo, pontu
almente, saíssemos com ferramentas de machados, para rofarmos aq11ele lugar que me 
assinalaste. Ao mesmo tempo fiz destelhar parte da minha casa e trazer pelo río aquela 
por~ao de material, para que nesta mesma noite me arrumassem algum alojamento 011 
ten.da, em que pude descansar. Durante esta noite me11s vassalos dern1baram um bom 
peda~o de mato, para construfrern as suas casas e a minlla, pois tenho a vontade de nao 
mais voltar ao pasto abandonado, nem deíxar a este. Venho avisar-te que estejas despre
ocupado, e gastaría que fossemos ver o que nesta noite se fez trabalhando". 

Disse isto, deixando-nos maravilhados da Divina Providencia, 
visto que tao fácil lhe é mudar, com urn assombro, o cora~ao empe
deffiido em cera. Fomos ao posto em questao, onde - se a vista nao o 
tivesse atestado - teríamos tido por impossível crer que de noite se 
houvesse executado tanta obra. A escuridáo tinham-na vencido 
enormes fogueiras, a cuja luz se fez tudo aquilo. Foi deveras obra da 
Destra Divina, a qual rendemos as gra<;as devidas. 

Com tais sucessos ia agindo a Palavra Divina e cobrando seu 
Evangelho for<;as, e nós já nos servíamos dela para pregarm?s ~ontra 
a desonestidade, devido a que os caciques tratavam de restituir com 
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pressa suas mancebas. Um deles chegou a ouvir um sermao e ficou 
ferido da palavra de Deus. Apenas o pregador baixara do púlpito, 
seguiu ele o padre, levando consigo seis mancebas. Allás deviam ter 
sido sete, para que os sete pecados saíssem de sua casa ... Juntou-se 
gente devido a este espetáculo, e era porque isto era ac;ao tao inusita
da entre aqueles bárbaros, que a todos causasse curiosidade e espan
to, bem como nao pouca edifica<;ao, por ela proceder do maior caci
que daquele povo. Disse ele: 

"Padre, eu sou cacique e governador des te povo, e assim é acertado que eu comece a dar 
o bom exemplo, desfazendo-me destes embarafOS. Aqui, pois, te trago seis mulheres que 
foram as minhas mancebas. Casa-as t11 ou poe-nas aonde quiseres, porque n11nca mais 
hao de pisar em minha casa!" · 

Foi tal ato semelhante ao de Ananias, que defraudou o prec;o que 
ofereceu aos Apóstolos, pois e.s?e cacique cometeu engano com o 
número de suas mancebas, deixando escondidas 30 e parte delas, que 
o haviam sido de um dos seus irmaos. Prendeu-o a Justi<;a de Deus 
com urna enfermidade muito grave e, vendo-se ele apanhado com o 
furto, bem compós a sua alma e morreu em breve, ainda que nao de 
repente. Foi com farta dor de suas desordens e nao sem deixar-nos a 
nós garantías de sua salva<;ao eterna. Oeste feitio ocorreram ainda 
alguns outros casos. 

Estando em ora<;ao depois da meia noite, ouviu um padre que 
lhe diziam em língua castelhana (nao havendo no povoado outrem 
que a entendesse ou falasse senao ele): "Casa-o!" E, em breves inter
valos, ouviu por tres vezes a mesma palavra: "Casa-o logo!" Julgou 
tratar-se de um engano diabólico. 

Veio a manha, e pontualmente se lhe apresentou um dos caci
ques principais, dizendo-lhe: "Padre, casa-me!" Havia-o admoestado 
o padre muito tempo que se casasse, porque, já sendo crista.o, tinha 
por manceba urna índia muito formosa, mas nao tratava de casar-se, 
diferindo cada dia este assunto. Disse-lhe o padre: "Filho, que novi
dade é esta?" "Casa-me!": eis o que teve em resposta. Instou o padre 
junto a ele pela causa, por perceber a intrepidez com que pedia urna 
coisa que com teima havia recusado. Disse entao o índio: "Casa-me 
logo, porque nao quero ter a noite seguinte tao pesada e enfadonha 
como a que passou! Saiba que ontem a noite deitei-me para dormir e, 
ao primeiro sono, ferindo-me alguém o costado - nao sei quem foi -, 
d isse-me: "Casa-te! Por que nao fazes o que te manda o padre?" Des-
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pertei e a ninguém eu vi, a nao ser toda a minha gente que dormía. 
Tornei a deitar-me e, apenas fechados os olhos, sucedeu-me o mesmo 
segunda e terceira vez, sem que eu visse alguém. "Deixa-me de ime
diato!", disse eu em alta voz, "pois prometo que, ao amanhecer, irei 
pedir ao padre que me case". Fiquei com tanto medo, que nao pude 
dormir, anelando pelo dia, para vir junto a ti e pedir-te que me po
nhas em bom estado (de vida)". 

Vendo o padre a conformidade de avisos e averiguando que nao 
havia impedimento (canónico), passou a casar os dois. Viveram eles 
muito concordes e morreram, depois de alguns anos, com bastante 
garantía de sua salva~ao, deixando por herdeiros de suas virtudes 
tres filhos, que no presente ainda vivem. 

\ 
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XVI. 9 AL VOROTO QUE UM SACERDOTE CLÉRIGC· 
CAUSOU EM LOR·ETO E COMO ELE QUIS 

DESTERRAR DALI OS PADRES 

Invejoso o inimigo comum da humanidade2 de ver-se despojar 
por dois sacerdÓtes inermes. da presa que ele, com tanta seguran~a, 
havia possuído durante anos quase inumeráveis, tratou de fazer-nos 
guerra e de embaralhar os nossos intentos. · 

Tomou pois para instrumento a um sacerdote que, julgando que 
aquela gente já se achava pacificada a rusta de nossos trabalhos e que 
por isso poderiam doutriná-la melhor que nós os clérigos, em virtude 
disso tratou comos índios, para que nos expulsassem de suas terras. 
Nisso serviu-se do cacique Roque, o qual em outra ocasiao nos hayia 
livrado da morte. 

Acalóradamente, empenhava-se esse com mais dois caciques em 
nos desterrar. Dividiu-se a gente em bandos. A maior parte, contudo, 
era do nosso. Num dos sermoes que lhes fez, o Pe. Simao aduziu-lhes 
estas raz6es: 

"Fílhos, niio vos impressioneis ou aflijais ante os trabalhos q1~e nos ameafam! É seu fau
tor o demonio que, por meio de seus ministros, quer cortar o fio que segurais de vossa 
salvafiiO. Bem depressa vilo eles pagar com .ª morte seu atrevimento: com o que tudo fi
cará em muita paz". 

1 
Todo sacerdote é clérigo, tanto o secular como o religioso. Montoya reserva contu
do aqui a palavra "clérigo" a representantes do clero diocesano ou secular, por
tanto a nao-religiosos. Entenda-se o termo da mesma forma algo mais abaixo, 
onde se diz "os clérigos". 
O caso lembrado nos faz recordar, aliás, um problema bastante sério e nem sem· 
pre resolvido com satisfa{fao, que é o dos direitos canónicos do clero diocesa~o e 
as isenctoes que, quanto a isso, tiveram os jesuitas e outras Ordens religiosas da 
época, sobretudo em terras de Missoes. Que na insisténcia de tais direitos muitas 
vezes se mostrassem interesses apenas humanos, quiyá de pa,rte a parte, eram 
ocorrencias comuns e nao devem causar escandalo a ninguém. E o humano, nimi-

2 amente humano, na lgreja de Cristo ou ria economia da salvactao. 
O texto "espanhol apenas traz a expressáo "inimigo comurn", a que acrescenta
mos, para mais clareza, os termos "da humanidade". Trata-se da indica~ao consa
grada para significar "Lúcifer" ou simplesmente "o demonio", de que Montoya faz 
um uso tao freqüente, que hoje nos causa surpresa, mas que, em seus tempos, era 
corrente. 
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Cumpriu Deus a profecía de seu servo, porque Roque e os seus 
dois companheiros, quando estavam no máximo fervor do intento de 
desterrar-nos e se mantinham em sua saúde e boa aparencia mais 
perfeita, urna vez que o mais velho deles apenas teria os seus 35 anos, 
adoeceram numa segunda-feita e na sexta-feira depois já se encontra
vam enterrados, e com eles esses alvorotos. 

Para que aos demais ficasse patente tal exemplo, o padre os se
pultou no meio da igreja e em tres covas unidas, pondo um sinal so
bre suas tumbas. Com isso os da· parcialidade deles reconciliaram-se 
comos padres, e o clérigo, autor principal de todo o ocorrido, tam
bém nao ficou sem castigo, porque morreu pouco depois em decor
rencia do veneno de urna víbora. 

Voltou nessa ocasiao o Pe. José Cataldino:j como que ainda mais 
facilmente vencemos o afa passado. 

Por esse tempo sucedeu que adoecesse um bom índio, que sem
pre fora tido por cristao e como tal se ct nfessava amiúde, comungan
do urna vez ao ano. Fui visitá-lo e ele se confessou sem matéria grave, 
porque vivia como se fosse um grande justo. Perseverou a sua enfer
midade por mais de dois !Ileses e ele em chamar-me a si cada dia. 
Como apenas indicasse em confissao matéria que mal bastava para a 
absolvi~ao, julguei que ele estivesse calando algum pecado (grave). 
Mas, mesmo com exame rigoroso, nada pude tirar-lhe. Houve dias 
em que me chamou tres vezes e, no dia em que morreu, solicitou a. 
minha presen~a com grande pressa por tres vezes, urna depois da 
outra. Perguntei-lhe se o demonio o enganava, fazendo com que ca
lasse algum pecado. Respondeu que nao. 

Nisso apontou urna mulher ancla, dizendo: "Padre, este homem 
nao chega a morrer, porque acho que ele nao é cristao!" Averiguando 
eu o seu batismo, confessou ele próprio que, num povoado espanhol, 
aonde sendo m~o havia ido, tinha-o batizado um sacerdote, lan~an
do água benta a todos os presentes na igreja. Tendo caído algumas 
gotas sobre sua pessoa, impusera-se ele a si mesmo o nome de "Juan" 

3 Lembre-se o leitor de que o Pe. Cataldino havia sido convocado a Congrega~ao 
Provincial, donde agora toma ao Guaíra. 
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ou Joao. I'ratara-se pois do "asperges",4 que aos domingos se faz nas 
igrejas. Dei-lhe a entender que, a partir disso, nao era cristao e, pe
dindo ele encarecidamente o batismo, ergueu-se em sua cama para 
recebe-lo. Foi nestas condi~?es que, logo após haver-lhe derramado a 
água batismal sobre a cab~a, ele tomou a deitar'-se e, em minha pre
sen~a, entregou ao mesmo tempo sua alma (a D~us). 

4 
·Asperges" vem a ser o mesmo que aspersáo com água benta. Este sacramentaJ, 
bastante em uso em tempos nem tanto recuados, hoje como que caiu em desuso 
ou apenas se faz em ocasioes raras, sobretudo solenes. Ao faze-la, o celebrante 
diz ou antes entoa a antífona que com~a com esta palavra latina, tirada do Salmo 
50, versículo 99, cujo teor é este: "Asperges me, (domine), hyssopo, et mundabor: 
lavabis me et super nivem de albabot. Em vernáculo: "Tu me borrifarás como his
~ope. e serei purificado; lavar-me-ás, e me tomarei mais branco do que a ~ve•. 
Obvio que o "asperges• nao possa substituir o batismo! 
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XVII. PROSSEGUE A MESMA MATÉRIA DE CASOS 
PARTICULARES, OCORRIDOS NESSA 

MESMA REDU<;ÁO DE LORETO 

Tínhamos nesta reduc;ao um bom índio, dotado de sinceridade e 
alma boa. Adoeceu, contudo, e, confessado, chegou a falecer após a 
recepc;ao dos demais Sacramentos. É que já entao nós dávamos o Vi
ático. (Outros nao o faziam: o que vem a ser um descuido, de que 
Deus tomará contas a muitos curas, pelo fato de eles nao se darem ao 
trabalho de dispor os índios para a Comunhao, taxando-os dt> rudes e 
incapazes). · 

Ordenei o lugar de sua sepultura, na qual, algumas hun1., uc:pvís, 
vi que um padre estava enterrando um defunto, sendo que nao duvi
dei de que fosse esse. 

Perto do meio-dia me chamaram da parte desse defunto, afir
mando os mensageiros que havia ressuscitado e que todo o povo 
acorria para ve-lo. Fui, e descobri que lhe tinham tirado a mortalha, 
apresentando ele o rosto muito alegre e agradável e achando-se em 
seu redor o povo maravilhado. Disse-me que morrera e que ali, perto 
de sua cama - apontou ele o próprio lugar :, encontrou-se sua alma 
com um demonio feroz, o qual lhe disse: "Es meu!" "Nao sou", res
pondi eu, "porque fiz muito boa confissao e recebi os Sacramentos". 
"Nada disso", retorquiu o demonio, "pois nao te confessaste bem, 
visto que há anos te embebedaste duas vezes e nunca te acusaste .des
sa culpa!" "É verdade", disse ele, "que nao me confessei <lestes peca
dos, mas nao foi por malícia e sim por esquecimento, e assim Deus 
mos perdoou". "N·ao tos perdoou", interveio o demonio, "e assim eu te 
hei de levar comigo, por seres meu". Nisso apareceu-lhe o Apóstolo 
Sao Pedro e' com ele dois Anjos; reconheceu que um deles era Sao 
Miguel e o outro o de sua Guarda, cuja presenc;a afugentou o demo-. 
ruo. 

Nunca tinha visto nosso bom índio qualquer imagem de Sao Pe
dro, mas ele ma pintou da mesma maneira como o fazem os pintores 
e o descrevem os escritores. Cobrindo-o Sao Pedro como seu manto, 
em companhia dos dois Anjos ultrapassaram os montes e, passando 
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por uns ameníssimos campos, chegaram a vista de urna grandíssima 
cidade cercada, da qual saía muita claridade e resplendor. Ali fizeram 
alto, sendo que Sao Pedro lhe disse: "A cidade que ves, é a de Deus. 
Aqui estamos e vivemos com Ele. Quan~o a ti, convém-te que voltes a 
teu corpo e no terceiro dia ·entrarás na igreja - era urna sexta-feira 
aquele dia!" Nesse momento ele se achou em seu corpo. 

Perguntei-lhe que coisa entendia por aquilo de entr.ar ao terceiro 
dia na igreja, ainda que no meu íntimo pensasse que entao ele haveria 
de morrer. Respondeu-me ele: 

"Porque no domingo híio de enterrar-me, visto ·que niio venho a outra finalidade mais, 
que a de avisar a meus parentes, que acreditem o que vós pregais e ensinais a propósito 
da outra vida, e a fim de saberem confessar-se." 

Tratei-o tao bem como possível em questao de alimentac;ao, para 
verificar se ele houvesse de passar o domingo com vida. Comeu 
muito bem na sexta-feira e no sábado. Nestes dias falou a todo o 
povo, que, para ve-lo e ouvi-lo, acudia em tropel. Recomendava-~es 
a todos que tratassem de viver bem e auferissem proveito da doutrina 
dos padres. Durante todo o tempo que (ainda) viveu, mostrou gran
des desejos de morrer, porque queria voltar a ver as maravilhas vis
tas: para cuja explicac;ao, dizia, nao encontrava palavras. 

No domingo, depois de haver confessado somente aquilo de que 
ó demonio o advertira, visto que nao tinha outra coisa de que arre
pender-se, bem como o havendo declarado assim mesmo de público 
a toda a gente, adormeceu no Senhor. E de tarde o enterramos: com o 
qu.e se cumpriu a sua profecia. 

Produziu este caso fruto abundantíssimo em todos e se consti
tuiu em muito séria advertencia para a confissao com um bom exame, 
sendo que muitos. com isso fizeram confissoes gerais. 

Visto que o demonio nao pode prevalecer com esse homem 
morto, quis experimentar as suas artimanhas com gente viva. Vendo
ª de infiéis seus já tornados em cristaos devotos, assestou seus tiros 
no sentido de enganá-las com devoc;ües aparentes. Apresentaram-se 
pois cinco demonios na reduc;ao de Santo Inácio, mostrando-se qua
tro deles vestidos como nós, com sotainas pretas, e tendo por ornato 
urnas listras ou tiras semelhantes a ouropel, bem como os rostos 
muito formosos. O quinto apareceu contudo na forma com que se 
pinta a Virgem. 
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Mas, como sempre mente, ainda que finja a verdade, na própria 
fic\áO ele p6e a descoberto o selo de sua falsidade. Trazia ele ;doi_s(!) 
merúnos em seus bra\OS. Fizeram-se eles encontrar por alguns md1os. 
Estes, ao ouvi-los cantar, de modo suave, em dois coros, que imita
vam o tom das ladainhas de Nossa Senhora, como se cantam naque
las igrejas com acompanhamento de órgao, detiveram-se, mas repara
ram que aqueles nada diziam do que fosse louvores n~m outr~ qual
quer coisa perceptível. Acharam, no entanto, que dev1a ser co1sa ce
lestial conforme as vozes~ o adorno e a formosura dos rostos estavam 
a indicar. Com simplicidade perguntaram-nos pois quem eram, e foi-
lhes dito em resposta: 

"Nós somos Anjos do Céu e aqui trazemos a Mae de Deus, a qual 
muito quer a vossos padres". "Pois se for assim", observaram-lhes os 
índios, "vamos até a casa dos padres e igreja!" Julgavam na verdade 
os representantes dessa gente simples que eles iriam e nos levariam a 
nós urna coisa a dar-nos muito gosto. Replicaram-lhes no entanto os 
demonios: "Nao nos convém o irmos a casa dos padres, sendo que os 
fiaremos ajudando aqui por fora. Falar-vos-emos devagar e vos ensi
naremos aquilo que vos é conveniente saber e os padres nao vo-lo 
dizem". Dito isso, desapareceram. 

Muitíssimas vezes apareceram os demonios de forma vária e, 
estando as vezes muitos índios reunidos, uns deles os viam e ouviam, 
e outros nao os ouviam. 

· Houve um cacique, allás dos principais e muito bom cristáo, que 
somente ele, vendo-os e ouvindo-os todos, nao os via. Um outro 
aconselhou-lhe entáo que se metesse no bosque e tomasse urna disci
plina, pois com tal diligencia talvez os visse. Ele aceitou o conselho e 
logo chegou a ver e ouvir o demonio em figura de um homem alto e 
bem disposto,. com urna esc~pet7 ao om~ro, ao modo com que ~d.am 
nos dias atua1s os maloquerros, que vao fazendo guerra aos mdios. 
De quando em quando fazia como se disparasse (a arma), e os índios 
viam sair fogo pelo cano da mesma, sem ouvirem contudo qualquer 
estotiro. Foi este um prognóstico do que anos depois fizeram os vizi-
nhos de Sao Paulo. · 

1 Deriva-se a palavra "maloquero" de "maloca", palavras espanholas que no s~ulo 
XVII se aplicavam respectivamente as "bandeiras ... "entradas", ~te. e _"bande1ran
tes", de Sáo Paulo, Santos e Sáo Vicente. "Maloca" vem a ser a mvasao por terra, 
com fins de pilhagem e extermínio. 

82 

Vieram os padres para com exorcismos expulsarem dali aquela 
canalha, que por entao deixava de aparecer, mas voltava ao depois. 
Urnas vezes os demos louvavam os padres, outras deles falavam mal. 
Urnas vezes diziam que eramos seus amigos, outras que nem os po
diam ver, até que perdessem a vergonha a tal ponto de dizer que nos 
matassem. Foi o bastante para, os índios acabarem por convencer-se a 
propósito das inten\OeS reais do demonio. 

Nossos sermoes tinham o endere\o de que os índios se guardas
sem de ouvir e ver os demonios, ainda que a curiosidade os incitasse 
a ve-los. De tudo isso o demonio nao saiu lucrando coisa nenhuma, 
antes muita perdendo, porque os índios se firmaram mais na fé e no 
amor aos padres. 

Por esse tempo estava eu cobrindo um campanário em Loreto, 
em que tinha um sino muito bom, <loado a nós por Sua Majestade. 
Perturboú-me o pensamento de que um dos índios trabalhadores 
houvesse de cair do campanário e morrer sem confissao, ou que um 
raio caísse sobre ele ou a igreja, destruindo-o e quebrando o sino. 
Dirigí-me ao SSmo. Sacramento, pois já o havíamos colocado no sa
crário, e supliquei-lhe que, se algo .daquilo houvesse de acontecer, 
tudo se concentrasse no sino, porque sentiria nao pouco ver um índio 
morto sem confissao. Dava-se isso num sábado de tarde. Naquele dia 
se tocou diversas vezes o sino e, a noite, na hora da Ave Maria e de
pois pelas almas. No dia seguinte, ao primeiro toque dado com ele, 
percebemos que estava quebrado. Consolou-me muito sua perda, 
ainda que fosse de muita estima naquelas partes ou regioes, pelo fato 
de haver ganho o índio. 

Apenas haviam passado tres horas, quando o Pe. José me escre
veu de Santo Inácio, distante tres léguas de Loreto, perguntando-me 
se era verdade que o sino estivesse quebrado, porque, amanhecendo, 
aparecera o demonio a alguns índios e lhes dissera: "Vede meu poder! 
Acabo de quebrar agora o sino de Loreto". Escrevi-lhe o relato de 
meu conto ou que o pai da mentira dizia a verdáde. 

Nesse mesmo tempo causou-me nao pequena confusao e cuida
do um ruído que, desde que aos domingos co~e\ássemos o sermao 
até seu fim, impedía a quietude e proveito dos ouvintes, porque estes 
n¡¡o entendiam nada. Atribuímo-lo as crian\as de peito e buscou-se o 
remedio, fazendo com que as maes saíssem do recmto da igreja, para 
que assim se lograsse o fruto do sermao. Mas prosseguiu o ruído da 
mesma forma. Certo dia, tanto cresceu, que no meio do meu sermao 
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estive atento por um bom espa\o de tempo, para descobrir donde 
vinha um ruído tao pernicioso. Notei, entao, que toda aquela gente, 
que passaria de 2.000 pessoas, estava numa quietude. estr~a, sem 
falar nem mexer-se. Observei, contudo, que de seu me10 -sa1a um sus
surro causando efeito tao ruim. Pensei que era sem dúvida o demó-, . 
nio e assim chamei a aten\ao dos ouvintes a seu respeito, recomen-
dando ainda que rogássemos ao Senhor, para que nos libertasse da
quele estorvo feito a sua Palavra Divina. Cesso~ entao o ruído. . , 

Neutro dia confessou o demonio, que ele 1a todos os dommgos a 
igreja e, metido na primeira trave do" templo, causav~ dali aquele 
murmúrio. Instamos ao Senhor que no-lo hrasse, e ass1m o fez Sua 
Majestade (Divina), porque de lá em <liante, mesmo havendo tant~ 
gente na igreja, todos ouviam muito bem (o serma0 \ e com t~nto si
lencio, como se ali nao houvesse a presen\a de pessoa alguma. 

2 Quanto a tais fenómenos parece oportuno observar-se aquí, que ele~ se apresen
tavam com freqüencia em terras de Missoes ou_ "cristandades" recem sa1das ~o 
gentilismo. Para tanto é só ver ou conhecer a literatura daqueles tempos. Sena 
tudo mera imaginac;áo? 
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XVIII. DE OUTRAS COISAS SUCEDIDAS 

Com tais coisas visíveis Nosso Senhor ia dando fon;a a nossa 
prega\ao e aquela novel Cristandade, para que os índios acreditas
sem nas invisíveis da morte, .comum a todos - no que haviam vivido 
enganados, pensando que nao era comum, mas casual - e a propósito 
das almas que ficavam nos sepulcros. Era este um erro geral entre 
eles, procedente do demonio e de suas astúcias, com as quais os maus 
espíritos enganavam os magos ou feiticeiros, que os índios tinham 
tido por deuses. Da mesma forma com respeito a pena que as almas 
padecem no purgatório em tempo limitado, a que eternamente so
frem os condenados no infemo, e a glória de que gozam os justos no 
céu. "As profecias sao dadas aos fiéis, e nao aos infiéis; mas os mila
gres sao dados aos infléis, nao aós fiéis" .1 É esta a doutrina do Ap~s
tolo. Nós a vimos bem· praticada e, em sua confirma\ao, passarei a 
referir outros sucessos. 

Estávamos dedicando, em Loreto, um novo templo a Virgem So
berana, em dia que vinha a ser urna de suas festas. Na noite anterior, 
a claridade do luar, estavam mais de 60 pessoas celebrando com ale
gria a festa, quando todos viram que da velha igreja, situada em 
frente da nova, saíam tres figuras vestidas duma roupagem celeste, 
branca como neve e reluzente como prata polida. Seus rostos pare
ciam tres sóis, apresentando-se as cabeleiras como de fibras de ouro, 
caídas sobre os ombros. Intermediava as duas igrejas urna cruz for
mosa, com tres escadas a seus pés e, subindo-as elas com passos 
agradáveis, puseram-se arrimadas a cruz, olhando o altar da nova 
igreja, que ainda nao tinha portas. . 

A gente ficou absorta, mirando e contemplando sua formosura e 
linda disposi\ao de corpos, os quais nao eram de urna só medida, 
mas, quanto a ela, todas as tres se diferenciavam.' Alguns meninos, ali 

1 Confira-se a 11 carta de Sáo Paulo aos Coríntios, 14, 22, passo que Montoya cita 
desta forma em latim, embora náo de todo "ipsis verbis": 
"Prophetiae fidelibus datae sunt, non infidelibus; signa autem infidelibus, non fideli
bus". 
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presentes, tiveram o seu amor tao ardente que, vazios de todo o medo 
e cheios de simplicidade, com carinho fraternal achegavam-se a elas, 
para fazer-lhes companhia e mais de perto gozar de vista tao linda. 
Elas, porém, retirando-se pouco a pouco, voltaram a igreja, donde 
haviam saído. A vista disso ficaram todos com pena e com~aram a 
atrib1:1ir a culpa aqueles meninos, por se verem privados de vista tao 
agradável devido a eles. 

Nao é meu intento comentar ou glosar aqueles atos, porque so
mente se trata de fazer urna narra<;ao singela. Advirto apenas que 
esta Soberana Virgem de Loreto sempre se tem mostrado muito grata 
aos pequenos servi\OS, que se lhe fizeram. A propósito disso daria 
informe ulterior, se me fosse lícito afastar-me de meu intento, que se 
restringe a dar contados meios, de que Deus se utilizou para a con
versao dos índios daquela Província e de seus aumentos na fé católi-
ca. 

O Pe. Joao Vaseo, de nacionalidade flamenga, que trabalhou com 
fervor apostólico naquelas redu\6es, elevou a música a um ponto 
maravilhoso entre os índios, a respeito do qual falará urna história 
mais longa, achava-se muito enfermo, em Loreto. Ouviu entao que, 
na janela de seu aposento, havia roído pelo lado de fora e que, por 
fim, se tocara na própria janela. Perguntou o padre quem era. Res
pondendo aquele que hatera, disse: "Eia, Pe. Joao, vamos embora (os 
dois) ao céu!" Pela voz conheceu o padre muito bem que era um 
cantor, seu aluno. Admirou-se, porém, de ouvi-lo ali, sabendo que 
estava em sua casa, muito doente e impossibilitado de levantar-se. 
Perguntou-nos a respeito dele e do estado de sua enfermidade. Dis
semo-lhes que naquele momento havia expirado. Observou entao o 
bom do padre: "Chegada já é (também) a minha hora, porque agora 
mesmo me chamou e convidou para irmos ao céu. Eu morro muito 
consolado por falecer em trabalho tao feliz, como é o da conversao 
dos índi~" . E assim, muito em breve, também faleceu. 

Numa peste de varíola adoeceu certo m~o muito hábil ou destro 
na música. Tive o desejo de que sua vida o Senhor ma conservasse. 
Na véspera de sua morte fui visitá-lo e, vendo-o muito perto do fim, 
disse-lhe que desejava eu sua saúde, mas que devíamos conformar
nos com a vontade divina. Disse-me ele a isso: 
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"Padre, acabo agora de visitar o Santíssimo Sacramento, e Nosso Senhor me deu a en
tender que tenho de morrer muito em breve. Estou muito consolado e desejoso de que se 
cumpra sua vontade". 

Repliquei-lhe: 

"Mas, como estiveste na igreja, se para lá nao foste e nem sequer podes merer-te?!" 

Respondeu-me ele: 
"Padre, eu estive na igreja, porque o Anjo da Guarda me levou, por causa do desejo tiio 
grande que eu tinha de visitar o Santíssimo Sacramento. E, se nao mo acreditas, dar-te
ei os sinais ou provas seguintes:. A primeira é que estavam enterrando o fulano, do qual 
eu nao sabia que tinha morrido, até que visse ser· ele enterrado. Enterrou-o o padre tal. A 
segunda prova é que (também) tu estavas perto da sepultura, e de joelhos, ao lado do 
Evangelho. A terceira, que me estavas encomendando a Deu.s com muito fervor. E tudo 
isso eu niio o teria podido saber, se meu Anjo niio mo houvesse mostrado. E, quando te vi 
entregue tiio deveras em minha ajuda na presen~ de Deus, alegrei-me muito e cresceu o 
meu amor por ti. E eu vou pagar-to no ~éu, para onde irei muito em breve". 

Evidenciaram-se certos todos esses sinais, pois era mais que ver-
dade que, com todo o afeto e resigna<;ao, eu o estava recomendando a 
Deus, pedindo-Lhe que lhe desse ou vida ou morte, conforme o que 
fosse melhor para a sua alma. Noutro dia o m~o morreu, estando 
otimamente disposto e dando garantias seguras de sua salva<;ao. 

Sucederam-se várias coisas a propósito de almas que padeciam 
no purgatório, mostrando-se elas de modo visível: o que nos fornecia 
material para sermües. Passarei a contar um só caso. 

Estava um padre dormindo em Loreto e a meia-noite sonhou _ele 
que via urna alma muito triste e com vestiduras lúgubres e asquero
sas, e que, por certa rua do povoado, ela dava suspiros e amostras de 
sofrer um grande tormento. Assim entrou na igreja pela porta princi
pal e, no meio do templo, se pós de joelhos, fazendo atos enérgicos de 
arrependimento e dor, acompanhados de grandes golpes desferidos 
no peito. Dali, depois de um bom espa\o de tempo, saía pela outra 
porta da igreja, estando ambas trancadas. E, afastando-se até ao meio 
da pra<;a, foi se perdendo de vista. 

A esta altura o padre despertou e, duvidando se aquilo havia 
sido sonho ou se em realidade tinha visto a alma, rezou por ela algu
mas ora\6es. E, sentindo-se inclinado a dizer a ~a por el~, propós
se nao faze-lo, a nao ser que alguém do povo lhe dissesse que a havia 
visto. 

Logo que amanheceu, viu um grupinho de gente, que estava fa
lando daquela alma e, distanciando-se dele, alguém veio ter com o 
padre, dizendo-lhe que a havia visto a meia noite, estando a porta de 
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sua casa. E, perguntando-lhe por detalhes do caso, o padre descobriu 
que como ele a tinha visto em sua cela, assim o índio a vira na rua. 
Por concordaremos sinais em seu todo, disse por ela a missa. 

Ainda que tenha prometido contar um só caso, vou n~rrar outro 
que, pelo fato de nele nao haverem intervindo índios, estava decidido 
a calar. Julgo, porém, que será de edifica<;ao. 

Achavam-se dois sacerdotes rezando de noite na presen<;a do San
tíssimo Sacramento, quando, depois de bastante teinpo, saíram ambos 
de lá, para cumprirem algo que a obediencia lhes mandava. O que ia 
na frente reparou que, na parte oposta daquela aonde iam, estava urna 
figura semelhante a urna nuvem branca, arrimada a parede. Reparou, 
outrossim, que ela se movia e vinha em sua dire<;ao. Idem que, ao pas
sar pelo clarao da luz de urna vela, que caía naquele lugar de transito, 
era transparente. E ainda que, caminhando a modo de nuvem - era de 
estatura humana, sem distin<;ao de partes -, avan<;ou para o padre e o 
penetrou, passando através de seu corpo. Sentiu esse um contato, qual 
o sentiría um cristal penetrado pelo sol, que fe~lo dar um passo para 
trás, e ele novamente quis saber se a via. Mas nem a viu sequer o padre 
que o seguia, notando apenas o movimento que o companheiro da 
frente havia feíto. 

Deixou-o essa penetra<;ao nao pouco consolado e com uns asso
mos da glória (celeste). Nao duvidou tratar-se de alguma alma do 
purgatório, mas nao a conheceu. 

. A meia-noite lhe apareceu no aposento um homem, amigo seu e 
espanhol, que havia falecido a 60 léguas de distancia dali. Estava com 
o semblante muito triste e amarelo, tinha o rosto como o de um de
funto e pedia socorro para a sua pena. Com isso o padre, por sua vez, 
solicitou a esmola de missas a seus companheiros, sendo que ele pró
prio disse algumas: com o que supós que para aquela alma havia 
terminado o cárcere de seu purgatório.2 

2 Quanto ao purgatório ensina a lgreja Católica que as almas dos justos, ainda one
radas no momento da morte com pecados veniais ou com penas temporais em 
conseqüencia de suas culpas, váo ao purgatório, lugar ou situa~áo de purifica~áo 
através de sofrimentos por castigos temporais. 
O Concílio de Trento defende a realidade do purgatório e, ao mesmo tempo, a 
utilidade das ora~oes ou missas em favor das pobres almas. 
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XIX. REFEREM-SE CASOS REVELADORES 
A A , ' -

DA IMPORTANCIA QUE O DEMONIO DA AS NOSSAS A<;OES, 
POR PEQUENAS QUE SEJAM 

Nesta vida se nos passam por alto muitas coisas, que o demonio 
guarda e escreve em sua memória. A nós parecem-nos elas pequenas, 
mas, em nosso último transe, ele no-las pintará sendo muito grandes 
e pesadas. 

A esse propósito vou referir duas coisas, que causaram 'efeitos 
muito positivos nos índios. Entre as coisas de devo<;ao que fomos 
introduzindo e hoje se praticam c0m bastante proveito daquela cris
tandade nova, urna veio a ser esta: - Que ao toque da ave-maria, pela 
madrugada, fosse aberta nossa portaría, para que os homens que _o 
quisessem, entrassem com a finalidade de visitarem o Santíssimo 
Sacramento e se entretivessem em ora<;ao por alguns momentos. E, 
para que o exemplo lhes aplanasse o caminho, ficava na igreja um 
padre, ocupado no mesmo exercício. . 

Tomei eu a meu encargo o abrir a porta na redu<;ao de Nossa Se
nhora de Loreto - Senhora e Mestra, que tem sido daquelas almas. 
Abrindo a porta certa manha, já havia um mo<;o a espera disso para 
entrar. Apenas virei as costas, para eu mesmo entrar na igreja, ouvi 
um tropel de gente junto a mesma porta. Julguei que era do povo, 
que vinha a sua devo<;ao, mas eram tres demonios, transfigurados no 
Pe. Joao Vaseo - de cuja morte feliz já ficou dito atrás e entao já se 
contavam cinco anos desde seu falecimento - e vestidos em sotainas 
pretas. Era o principal deles muito parecido como padre quanto ao 
rosto, e foi ele que desta forma falou ao mo<;o: 

"Francisco", - assim se ch.amava o mofo - "tu me conheces?" "Sim, conhefo", disse o 
mofo. "Como vao os padres?" "Vao bem", respondeu ele. "Eu venho visitar-vos", disse 
o demonio, "e consolar-me com a vossa vista, bem com a vos$a boa vida e aproveitamen
to. E tu, que ftzeste daquelas cinco contas que sobraram, quando te dei aquela enfalda 
delas, para que comprasses aquela coisa de que te havia encarregado?:' "Dei-as logo", 
disse o mofo, "porque tu mas deste a mim". "Assim deve ter sido", continuou o demo
nio, "pois eu nao me lembro se tas dei, ou se tu ftcaste com elas, sem mas mostrar. (Mas 
agora) ajoelha-te diante de mim e adora-me!" 
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Com isso o moc;o, em sua simplicidade, sem malícia alguma ajo
elhou-se. Mas, apenas se pusera de joelhos, desapareceu aquele ca
nalha. 

O moc;o, que até entao estivera livre de temor (do demonio), co-
mec;ou a teme-lo e, chorando, entrou na igreja e chamou por mim em 
altas vozes. Estava arrependido de ter-se posto de joelhos <liante do 
demonio, mesmo que nao o fizesse por tal. Tinha eu mesmo estado 
com impulsos de sair da igreja, incomodado de ouvir conversa tao 
longa e decidido a dizer-lhes 9ue entrassem na igreja ou fossem em
bora, julgando serem fu.dios. E, nao perde o demonio a conta de nos
sas minúcias. Concluí do caso, que o mo<;o nao havia devolvido as 
cinco contas ao padre, e que, por isso, as pediu a seu respeito o de
monio. 

Divulgou-se esse episódio e, em sua conseqüencia, acorreu muita 
gente para confessar-se de coisas tao leves, como as de haver roubado 
urna abóbora, um pimentao e coisas semelhantes, sendo que dura até 
hoje esse escrúpulo, embora se trate de coisas tao miúdas como esta: 
o que realmente causa vergonha (a nós). 

Renovou-se, em tempos ml_lito recentes, aquele caso com outro, 
que se deu de forma muito semelhante e do qual, embora seja teste
munha, hei de calar, por raz6es pessoais minhas, certas circunstancias. 
Joguei na minha cela urna enfiada de vinte contas miúdas e variega
das de vidro.1 Tomou-as para si um mo<;o, que nos servia em casa de 
do~éstico. Pois adoeceu ele, e tanto, que achei que me ia morrer. Es
tando ele num aposento pegado ao meu - tinha-o eu ali por achar-se 
em perigo tamanho -, e, sendo já perto das onze da noite, viu que, por 
um angulo ou cantinho da parede, entravam cinco demonios ferozís
simos - estava ele com luz no quarto -. A cabec;a de um deles era de 
porco, a do outro de vaca e do mesmo estilo as dos demais. Tinham 
os pés de vacas, de cabras e pássaros enormes. Estavam com as un.has 
compridas, as pernas finíssimas, e despedindo de seus olhos raios 
como de fogo. 

1 Essas contas.de vidro, de procedencia européia, sobretudo ita1: .... ..... , uJeram grande 
aceita~ao e apr~o no meio dos índios americanos, bem como no Continente da 
África. Entande-se, pois, que exercessem urna atra~ao como que irresistível em 
quem as visse ... Consta que o missionário, da mesma forma como o negociante, 
fizesse um uso generoso daquela espécie de contas .. Sirva esta nota, outrossim, 
para urna compreensao melhor de casos anteriores! Hoje, a descoberta de tais 
contas de vidro tem urna importancia nao pequena ou nao desprezível em achados 
arqueológicos. 
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Lembrando-os que estava tao perto dele, o mQ\o nao teve qual
quer medo. Viu que andavam em volta pelo aposento, como quem 
busca alguma coisa pelo chao ou pelos recantos. "Que procurais?", 
perguntou-lhes o mQ\O. Responderam: "Estamos procurando algu
mas contas (de vidro), que dias atrás tiraste do aposento do padre". 
Explicou-lhes ele: "Essas eu as tenho junto ao peito nesta bolsa, em 
que também possuo um Agnus"2 

• Disseram: "Essas sao o que busca
mos. Entrega-as a nós, para as restituirmos ao padre!" 

E, vendo que dele se acercavam, o mo<;o se levantou, invocando 
ao mesmo tempo o nome de Jesus e dirigindo-se para a minha cela, a 
fim de confessar. 

Estranhei o caso, e mais ainda, vendo-lhe cair as lágrimas dos 
olhos. Disse-lhe fosse dormir, visto que já era muito tardé. Julguei 
que ele tivesse algum escrúpulo impertinente, pois constava-me de 
sua vida · pelas confiss6es, que ~sem falta ele fazia a cada semana. 
Contou-me entao as macaquices que os.demonios haviam feito ele, e 
nao houve outro remédio de afastar-se de mim a nao ser o de ele ha
ver-se confessado dessa ninharia. No dia seguinte divulgou ele mes
mo esse caso e fez bastante fruto, poi~ vem a ser este o fim a que Deus 
ordena as coisas. Nós, da nossa, experimentamos o proveito que essas 
coisas suscitam em questao de novos aumentos em virtudes e de de
vo<;ao perseverante, apartando de si todo o genero de vícios. Conser
vam os índios os objetos expostos a vista em suas casas, nao havendo 
quem furte o que seja. Em sua confirma<;ao contarei um conto engra
<;ado. 

Estando eu a meia-noite num cantinho da igreja a recomendar
me a Nosso Senhor, percebi pelo pátio os passos de urna pessoa. 
Como estranhasse o ruído a tais horas, o qual com o silencio da noite 
mais ouvia, vi entrar na igreja, pela porta que dá em nossa casa, um 
índio de boa estatura, notando também que levava na mao urna pe
quena sacola. Duvidei tratar-se de algum demonio. Deixei-o avanc;ar 
e ele enderec;ou seus passos para o altar-mor, etn que estava o Santís
simo Sacramento. Pensei que ele ia cometer algum desacato no altar, 
levantei-me pois e me dirigi a ele, perguntan~o-lhe quem. era. Logo 
que me percebeu, voltou correndo rumo a porta. Arrojei-me em seu 
seguimento, mas ele pulou com grande ligeireza ª. cerc.a da casa. Las-

2 "Agnus" ou •Agnus Dei" é urna lamina de cera com a imagem do Cordeiro de Deus 
ou de algum Santo impressa, e que o Pap~ b~nze ou consagr~ cada sete anos de 
modo especial. Levava-se ou se leva tal rehcáno ao colo ou pe1to. 
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timei que me houvesse escapado e fiquei envolto em imagina\6es se 
acaso era um índio feiticeiro, disposto a fazer alguma irreverencia na 
igreja. Certificava-me contudo de que daquela gente já nao havia 
rasto. Com a vontade, porém, de saber quem tivesse sido, tomei por 
estratagema o de medir as pegadas, sendo que talvez assim houvesse 
de algo descobrir. Tomei urna vela e achei urna pegada impressa com 
nitidez na areia . Medi-a com urna vara, sendo que, entre minhas re
flexóes, apresentou-se-me q~e o vulto visto era semelhante ao de um 
mocetao assaz conhecido nC\ "pueblo". Mandei chamá-lo depois do 
amanhecer e, medindo-lhe d pé, este cobria exatamente a 111edida 
feita de noite. Com isso interpelei-o: "Sendo aquele qu~ ontem de 
noite entrou na igreja, dizei-me que coisa buscáveis!?" 

Tremendo e totalmente mudado, confessou que el~ o havia sido e 
que a causa de sua entrada na igreja residir a no fa to de que ele, an
dando pelo mato, tinha achado urna· cunha - sao as machadinhas de 
ferro que usam -, procurara por seu dono sem encontrá-lo e, por isso, 
dela se havia servido. Ouvindo, contudo, a propósito do interesse ou 
cuidado explícito, que o demonio votava aos que retinham coisas 
alheias, pensara em restituí.:la. Tomando-se, porém, de vergonha, nao 
se atrevera a levá-la a mim. E desta forma tinha esperado pelo silen
cio da noite, para portá-la ao Santíssimo Sacramento e depositá-la 
sobre seu altar. Deixou-me ele nao pouco edificad·o com talª\ªº· De
pois, trouxe-me a cunha em sua sacola, mas eu lha devolvi, para que 
a usasse enquanto nao se soubesse quem era seu dono, porque a falta 
de ferramentas neles é notável.3 

Se a vida "ajustada" ou de justos que geralmente levam, lhes é de 
emula\ao, para fazerem progresso na virtude, entao a morte daquele 
cacique Miguel, de quem já informei que pretendera matar os padres, 
serviu-lhes de ancora para perseverarem. Fora essa de grande escan
dalo para aqueles povos, pois, embora os demais caciques ou homens 
já tivessem abandonado o vício e abra\ado a virtude, continuava 
apenas ele em seu mau estado de vida com a sua antiga manceba. E, 
ainda que a tivesse bastante escondida, nunca esse vício reprime de 
todo seu odor; e, por mais que se fa\a, nao deixa de conhecer-se e 
difundir-se. 

3 As cunhas de ferro eram de procedencia européia ou hispano-americana. Para 
o missionário e o índio valiam mais do que o ouro. Aceitá-las em substituiyáo ao 
machado de pedra, equivalia o índio o mesmo que abrayar, com a té, urna nova 
civilizayáo. Nao custa entender o valor que se lhe atribuía nas reduyoes. 
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Trataram4 pois, de curar aquela peste, tiraram-lhe a manceba e a 
desterraram a um povoado de espanhóis, para que a grande distancia 
a fizesse esquecida. Teria sido um milagre, se culpa tao inveterada 
tivesse admitido dore arrependimento. Arrebatado de sua torpe afei
\ªº' nao duvidou ele em pospor a sua honra, pois era governador de 
um povo muito afamado seu, despojou-se de seus bens, esqueceu-se 
de seus amigos e, sem tomar em conta sua verdadeira mulher aban
donada, desterrou-se a si próprio e sozinho partiu em busca daquela 
que lhe causava perdas tao grandes, em última análise a de sua alma. 
Achou a seu tesouro e, para nao correr outra vez o perigo de que lho 
tirassem, levou sua manceba e um filhinho, dela tido, a um mato 
distante, onde, para sustentar-se, trabalhava com as próprias maos: o 
que jamais havia feito. Ali vivia ele e, conquanto com muito afa, o 
torpe amor lhe tornava leve a vida. Chegou-lhe, por fim, o prazo que, 
depois de tantas esperas, Deus lhe havia dado. Por outra, veio a en
fermar esse coitado com o trabalho e a .velhice, e, depois de pouco 
tempo, despediu sua alma infeliz em maos de sua manceba. Mostrou
se ela sensata, pois tratou de voltar as nossas redu\Oes, onde nao 
pouco arrependida de sua vida passada, fez penitencia, e por meio 
desta alcan\OU urna morte ditosa. · 

4 Permanece inclara a expressáo, pois nao se tira dela quem. o fe~: se os próprios 
índios ou se os missionários. 
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XX. A ENTRADA DOS PADRES NUMA NOVA PROVÍNCIA 
DE GENTIOS, E O MARTÍRIO DE UM ÍNDIO 

Com a magnífica liberalidade do rei nosso senhor, a quem o céu 
aumente em reinos novos e em mui longa vida, cresceu o número de 
padres e operários daquela vinha, e assim tratamos de ir ganhando 
terra e almas para os céus. E, deixando nessas duas redu\6es quatro 
trabalhadores fervorosos, tres anos dispomos para esta nova e peri
gosa entrada. 

Aconselharam-nos os índios que enviássemos a nossa frente ex-
ploradores da terra, para que eles, em· se lhes oferecendo ocasiao pro
pícia, dessem informe a respeito de nossos intentos aqueles gentios. 

Ofereceram-se dois deles a serem os precursores, animados de 
participarem da nossa empresa. Era adulto um dos mesmos e vindo de 
fora, mo<;o o outro e criado em nossa escola, ambos contudo casados. 

Entraram eles em terras de gentíos, dando a estes aviso de nossos 
desejos e da determina\ªº de entrarmos em seu território, para anun
ciar-lhes o Evangellio. Os gentios prenderam-nos logo com animo de 
matá-los, para fazer a célebre festa de seu "batismo", do qual já se 
disse algo em páginas anteriores. Ofereceram-lhes de imediato mu
lheres, desafogo e liberdade de consciencia. O mais vellio dos dois 
aceitou a oferta e logo se amancebou. O mo<;o, nao esquecendo o que 
em nossa escola havia aprendido - tanto importa mesmo entre os ín
dios a boa instru\ao da juventude! -, nao aceitou coisa nenhuma das 
que llie ofereciam. Para convence-lo rnelhor, puseram <liante dele 
urna mo\a bem escolhida que, afei\oada a boa aparencia do rapaz, 
desejava que a apetecesse. O mo\o casto nem ainda olliá-la quis. lns
taram os gentios a que a olhasse, mas ele respondeu que os padres 
ensinavam a nao olliar as mullieres, porque pelos ollios entrava o 
pecado na alma, e que a Lei de Deus proibia a desonestidade e o 
adultério, visto que ele era casado segundo o modo que Deus manda, 
sendo que por isso nao podia admitir outra mullier. Amea\aram-no 
de que, se nao tomasse aquela, matá-lo-iam. Respondeu-lhes: 

"Matai-me, pois matareis somente a meu corpo, nao contudo minha alma, que é imortal; 
e espero que, morrendo, logo ela irá gozar eternamente de Deus ". 
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Vista tal fortaleza, os gentíos, trataram de matá-lo, e o próprio 
pai da mo<;a, embriagado de raiva por ver que desprezava sua filha, 
arremeteu contra ele e com fúria brutal o matou a punhaladas. Des
peda<;aram-lhe o corpo e o comeram. 

O infeliz companheiro viveu alguns dias em companhia da mu
lher que lhe haviam dado; por fim, porém, mataram-no com muita 
solenidade e o devoraram. 

A ditosa morte daquele índio mártir apressou nossos passos para 
a conversao daquelas feras e faze-las mudar um modo tao brutal de 
vida, ou oferecer a nossa a sua ferocidade. 

Chegamos os tres, que éramos o Pe. José Cataldino, o Pe. Diogo 
de Salazar e eu a um pequeno povoado, que nos acolheu com muito 
bom agasalho. Apenas souberam da nossa presen\a em suas ·terras os 
que tinham feito mártir aquele índio, fizeram em breve urna grande 
junta ou assembléia, achando-se corn fome canina de comer-nos. Pre
cipitavam-se eles quais tigres raivosos por aquelas serras, e as mullie
res do povoado ern que estávamos, já come\aram a celebrar com 
pranto nossas exéquias. Porque já nos tinham amor, os homens con
fessavam a sua fraqueza, visto serem poucos para resistirem a tao 
grande junta. Crescia a perturba\ªº no povoado, e um ditoso firn se 
acercava de nós. Aproxirnei-me entao do Pe. José e lhe disse aquelas 
palavras de Santo Inácio Mártir: 

"Christi frwnentum sum, dentibus bestiaram molar, 11t panis mundus inveniar".1 E 
acrescentei: "Meu padre, hoje me parece que será o úlhmo día de nossa peregrina~iio". 
Respondeu-me esse insígne honiem com todo o sossego e paz: "Cwnpra-se a vontade de 
Deus!" 

Com isso voltou-se a uns índios que estavam construindo urna 
chQ\a, que nos servisse de igreja, e llies ordenou o que deviam fazer. 
Sem perturbar-se, continuou a dirigir os traballios da obra: o que de 
certo vinha a ser o agir de um varao apóstolico que, em todas as coi
sas que fazia, tinha presente a ·Providencia de Deus e de tal forma, 
que mesmo os gentios operários o notassem. 

Tinha vind6 para ver-nos ali um cacique principal, que sem dú
vida era enviado por Deus em nossa defesa. Gozava ele de muita 
estima, por ser nobre e eloqüente. Vendo ele que nossos possíveis 
matadores já estavam muito perto, saiu-llies ao encontro e lhes fez 

1 Em vernáculo: "Sou um (bom) trigo de Cristo, e devo ser moído pelos dentes das 
feras, para me tornar páo limpo". 
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um discurso assaz eloqüente. Disse-lhes que nossa entrada em suas 
terras nao tinha a finalidade de pelejar, pois vínhamos desarmados. 
Nem ainda era para tirar-lhes ouro ou prata, pois nao os tinham. Nao 
visávamos, por outra, senao faze-los filhos de Deus e ensinar-lhes o 

modo de bem vi ver. 
Mas eles nao se renderam lá com tanta facilidade assim a moti-

vos de razao, e continuaram a insistir em seu desejo de matar-nos. 
Por fim, contudo capitularam as razf>es daquele bom cacique. 

Regressando todos as suas terras, demos ali princípio a urna re
duc;ao, que chamamos Sao Francisco Xavier. Alcanc;ou ela em questao 
de poucos meses 1.500 vizinhos2

• Nela recolheram-se também aquelas 
bestas feras e se domesticaram, mudando-se em ovelhas mansas. Fez 
tal transformac;ao a Palavra Bi.vina e o batismo que todos receberam, 
crescendo eles cada dia na fé, na virtude e em afeic;ao a nós. 

' 

2 "Vecinos" ou "vizinhos" é o mesmo que "moradores", talvez casas e famílias. 
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XXI. NO~SA ENTRADA FEITA POR AQUELAS TERRAS 
E OS VESTIGIOS DA PASSAGEM DE SÁO TOMÉ APÓSTÓLO 

Aumentando-se o número dos sujeitos,1 estávamos em c~ndic;f>es 
de f~zer e~trada~ n?vas a gentios, e de ganhar novos filhos para a 
IgreJª· Ass1m ve10 aquela província o Venerável Pe. Cristóvao de 
Mendoza2 para. a ju dar-nos naquela colheita, da qual ele levou para si 
o fruto e nos hrou a palina, conquistando o martírio. Nao contudo 
nesta província nem será tratado ele no presente relato, mas na do 
Tape, da jurisdic;ao de Buenos Aires, de que falarei mais adiante. 

Ficou na reduc;ao de Sao Francisco Xavier o Pe Francisco Díaz 
ho~em de grandes capacidades~ ~ssionário insígne~ a quem acenar~ 
a catedra com um assento, por causa de sua doutrina eminente. Mas, 
pondo-se em lugar inferior, fez-se ele grande mestre de gentios. 

Com um reforc;o tao bom como o que ficava em Sao Xavier, saí
mos e.m excursao Pe. Cristóvao de Mendoza e eu para a Província de 
Tayah, urna terra muito áspera e cheia de selvas, habitada por gentios 
d~ m~sma nac;ao e l~gua que a anterior ou passada.3 Esta conquista 
fe1ta pela Companhia sempre se deu a pé por mais de 18 anos, por 
carecer toda aquela regiao de cavalgaduras. Sempre costumávamos 
levar nas maos urna cruz de duas varas de comprimento e de um 
dedo ~e .. gr~ssura, para que se mostrasse nossa pregac;ao por meio 
desta ms1grua. 

1 Esta pala~ra "~ujeitos", .si~nifi~~ndo pessoas individuais e, no caso presente, sa
c:rdotes, 1esu1tas ou m1ss1onanos, achava-se em uso freqüente nos escritos dos 
seculos XVI a XVII, no mínimo. Náo tinha contudo qualquer sentido depreciativo 
qual o dos días correntes. ' 

2 Trata-se aquí d~ futuro herói do lbía ou seja, no espanhol, do Pe. Cristóbal de 
Me~~oza, S.J., f1lho de Santa Cruz de la Sierra, cidade do Antigo Peru e da atual 
~ohv1a., ~ontoya chama-o de "Venerável", por considerá;.lo mártir no sentido cris
tao-catohco da palavra. Em seus tempos, como também ainda em séculos posteri
ores: .ª q~alificayáo de "Venerável" cabia aos Servos de Deus, cujo processo de 
beat1f1cayao se comeyara. ~á, a!nda hoje quem conside~e tal, ou ao m~nos digno 
de semelhante honra, a Cnstovao de Mendoza e, por ser ele um dos introdutores 
do gado no Tape - território parcial do hodierno Estado do Rio Grande do Sul -
d~sd~ já o c~ame de "Patrono dos Gaúchos", entregues as .lides .do campo e d~ 
cnaya.o. Admite-se.' ~upostamente - como eremos - que o lugar de seu martírio te
nha sido nas prox1m1dades da atual vila de Santa Lúcia do Piaí no Município de 
Caxias do Sul, AS. ' 

3 Será Sáo Francisco Xavier a reduyáo "passada" em foco. 
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Acolheu-nos essa gente com mostras extraordinárias de amor, 
coin dan\aS e folguedos ou regozijos: coisa que até ali nao tínha~os 
experimentado. Saíam as mullieres a nosso encontro para. recepc~o
nar-nos trazendo seus filhinhos nos bra\os: o que era um smal mu1to 

I • 

certo de paz e amor. Além disso nos regalaram com su as cormdas 
ordinárias, feitas de raízes e frutos da terra . 

Estranhando nós um ac'olhimento tao fora do comum, disseram-
nos que, por tradi\aO antiquíssima e recebida de seus antepassados, 
sustentavam que, quando Sao Tomé - a quem comumente cha1nam 
"Pay Zumé" na Província do Paraguai e "Pay Turné" nas do Peru - fez 
a sua passagem por aquelas terras, disse-lhes estas palavras: 

"A doutrina que eu agora vos prego, perdé-la-eis com o tempo. Mas, quando depois de 
muitos tempos, vierem uns sacerdotes s11cessores meus, que trouxerem cruzes como e11 
trago, ouvirao os vossos descendentes esta· (mesma) do 11 trina". 

Obrigou-os essa tradi~ao a dar-nos acolhida tao extraordinária. 
Fi:lemos ali urna povoa\aO muito boa, que se tornou a escada para 
outras, que naquela província estabelecemos. ,, 

Sao muitas as razoes que há para entender-se que Sao Tome 
ilustrou o Ocidente coma sua presen\a e doutrina, assim como o fize
ra no Oriente. Já o come\ar pelo nome que dao aos sacerdotes, oferece 
nao pouca luz na saída da dúvida. Chamam-nos "Abaré": o que quer 
d.Ízer "homem segregado de Venus"4 por outra, homem casto. 

Esse nome nao foi aplicado a nenhum dos índios desde seus pro
genitores até Sao Tomé, o próprio Santo. Oeste dizem comumente os 
índios que foi o "Pay Abaré", pai (Padre) sacerdote, e fazem-no, em 
termos próprios, quanto a pai ou padre, isto é, quanto a um homem 
diferente dos demais homens, por ser casto. Toda essa for\a tem-na 
esta breve palavra, e, depois de Sao Tomé, ela nao foi conferida senao 
aos sacerdotes. E, mesmo que o vocábulo "Pay", isto é "pai'', o usur
passem os velhos, os magos e feiticeiros, honrando-se com ele, o de 
Abaré nunca\ o admitiram. A razao de tal proceder parece-me clara a 
miro pelo seguinte fato: - A virtude da v~rgindade, ca:ti~ade e .celi
bato eles a ignoraram de tal forma, que ate, de preferencia, a tives
fetn por infelicidade. É que tiveram por felicidade muito grande a 

4 No original espanhol encontra-se aquí a expressáo latina "Horno segregatus á(!) 
v~nere" . Na tradu9áo houve o recurso a palavra "Venus", que é a deusa da formo
Sllra na Mitología, portanto máe de Cupido e dos Amores. 
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de possuírem a muitas mullieres e de modo igual a muitos filhos, 
inúmeras criadas e abundante família, sendo que qualquer falta 
neste sentido consideravam-na desdita. Tal sentimento entre os cris
taos que batizamos, perdurou ainda por muito tempo: como se há de 
ver a partir do exemplo seguinte. 

Enviuvara um cacique já cristao. Tratamos de casá-lo e, dando ele 
o "sim" a urna mulher, esta nao quis (dar o seu). Tornou-se público o 
caso, em virtude do que ele, afrontado e corrido ou envergonhado, 
deixou os seus vassalos, as suas casas e sua terra, desterrando-se para 
sempre, por nao poder viver com semelhante afronta. 

Outro, eunuco por natureza5
, depois de reconhecida sua falta fí

sica, andava como veado ou fera pelos montes e matos, fugindo para 
nao ser visto. E, fazendo nós todo o esfor\O possível para 'traze-lo ao 
povoado, nao conseguimos com a nossa atitude nem domesticá-lo 
nem impedir que os guris deixassem de afugentá-lo. Isso, até que 
vencesse nossa porfia e desejo de batizá-lo. 

É que eles tao longe como isso esta.o de aplicar-se a si mesmos o 
nome de Abaré e de terem o nome de castos. Até mesmo os magos e 
feiticeiros, que comumente contradizem o nosso Evangelho, chamam
nos de Abaré por opróbrio. Os já éristaos contudo tem reconhecido a 
sublimidade da virtude da castidade através de nossa prega\ao, e de 
tal modo, que os casados se acusam de terem tido rela\6es com as 
suas respectivas mullieres um ou dois dias antes da Comunhao, e 
muitos solteiros pretendem dedicar-se ao celibato. Houve até quem 
quisesse castrar-se, por estar enamorado desta virtude da castidade.6 

5 No espanhol está a expressáo "eunuco a natura", que foi traduzida pela de "eunuco 
por natureza", podendo ser também "desde a natureza" ou "a partir da natureza". 

6 Há no subconsciente pagao, judaico e cristao, algo assim como se o uso dos di
reitos matrimoniais implicasse numa espécie de imp\Jreza. Náo é contudo esta a 
doutrina da lgreja, que nesse exercício legítimo nao enxerga impedimento, v.g., de 
o casal aproximar-se da Mesa Sagrada por tais motivos. Evidentemente se trata, 
no caso de semelhante "auto-castra9ao " real de urna interpretayáo errónea e con
denável da castidade como a entande a lgreja, a partir do exemplo de Cristo e do 
Evangelho. Montoya, lembrando isso, deixa a entender quanto em questáo de es
forco educativo cristao nao se requeira no missionário em seu meio de gentíos re
cém-batizados. 
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XXII. DE OUTROS RASTOS DEIXADOS - , , 
POR SAO TOME NAS INDIAS OCIDENTAIS 

Em todo o Brasil é fama constante entre os moradores portugue
ses e entre os nativos que vivem na Terra Firme,1 que o Santo Após
tolo come\OU a sua marcha desde a Ilha de Santos,2 situada ao Sul, 
em que hoje se veem rastos indicadores deste princípio de caminho 
ou vereda, ou seja nas pegadas que o Santo Apóstolo deixou impres
sas numa grande penha, localizada no final da praia, onde desembar
cou em frente da barra de Sao Vicente. Segundo quer o povo, elas se 
enxergam ainda hoje menos de um quarto de légua da povoa<;ao. 

Eu nao as vi. Mas, 200 léguas desta costa terra adentro, meus com
panheiros e eu vimos um caminho, que tem oito palmos de largura, 
sendo que neste espa<;o nasce urna erva muito miúda. Cresce, porém, 
aos dois lados dessa vereda urna erva que chega até a altura de quase 
meia vara. Esta erva, embora de palha murchada e seca, queimando-se 
aqueles campos, sempre nasce, (renasce e cresce) do modo que está 
dito. Corre esse caminho por toda aquela terra e, como me assegura
ram alguns portugueses,3 avan<;a sem interrup<;ao desde o Brasil. Co
mumente o chamam de "caminho de Sao Tomé". Tivemos nós o mes
mo informe dos índios de nossa conquista espiritual.4 

Na cidade de Assun<;ao do Paraguai se acha urna penha ou rocha 
perto da mesma cidade, em cuja planície hoje se veem duas pegadas 
humanas, a modo de sandália, impressas na tal de penha. A pegada 
dopé esquerdo antecede a do direito, como de pessoa que fazia for<;a 
ou finca-pé. Existe a tradi<;ao entre os índios de que o Santo Apóstolo 

1 Entenda-se, por "Terra Firme", Continente, em oposic;áo a llha. 
2 Montoya se equivoca aqui, talvez mal informado, porque Santos nao é ilha, mas 

porto e cidade litoranea. 
3 Ainda no século XVII todos os moradores do Brasil, na acepc;ao hispanica, eram 

Mportugueses", fossem naturais de Portugal ou já nascidos no Brasil e até mesmo 
mestic;os. Por outra, nao se pode talar entáo de "brasileiros" propriamente ditos, 
talvez somente a partir da Independencia, de 1822 em diante. 

4 Ternos aqui, a primeira vez, o título da obra de Montoya ou seja o de "Conquista 
Espiritual". Entenda-se que esta se fez a partir da evangelizac;áo, e náo através das 
armas, qual a da "Conquista" hispanica da América. 
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pregava aos gentios do alto daquela rocha e que, ao ouvi-lo, se enchi
am de gente aqueles campos. 

E, como já dissemos, tem eles por tradi<;ao, que o Santo Apóstolo 
lhes deu a mandioca, o pao principal dos naturais da terra. _ 

Atesta o Dr. Louren<;o de Mendoza, prelado daquela diocese, 
num testemunho autentico em que depüe a propósito dos vestígios 
em foco, havido dos nativos, que os antepassados deles tinham trata
do muito mal o Santo. Dissera-lhes este que aquelas raízes de mandi
oca haviam de amadurecer em questao de poucos meses, mas que 
eles, em castigo, semente as teriam num ano: o que ainda hoje ocorre. 
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XXIII. A PROPÓSITO DE OUTROS RASTOS, 
QUE DO SANTO SE ACHAM NO PERU 

Meu desejo de seguir o rasto desse Santo Apóstolo me pos num 
empenho, que me obriga a passar da minh~ província. a do _Peru. 
Creio que assim nao saia de meu intento, po1s pretendo investigar o 
fato de que o Santo esteve na Província do Paraguai e mostrar que a 
tradi<;ao dos nativos, consistindo em ele haver levado urna cruz por 
companheira, é certa. . , . 

Que tenha ido ao Peru um dos ~sc1pulos de Cristo Nosso Se-
nhor testifica-o a tradi<;ao de toda aquela terra. Assim o escreve o Pe. 
Frei Alonso Ramos, da Sagrada Ordem de Santo Agostinho, 1 o qual 
diz estas palavras no capítulo 7º: 

"Por tradifiíO quase imemorial tem os naturais do Peru, especialmente os serranos, que 
ne/e um lwmem, que nunca mais foi visto, ando11 pregando o verdadeiro Deus ". 

Até aqui (em cita<;ao) este autor. E no capítulo 89 diz ele: 

"Quiseram apedrejá-lo no Sítid de Cacha, a cinco 0 11 seis jornadas de Cuzco, na estrada 
de Callao, onde ainda neste tempo se veem certas pedras q11eimadas, dizendo-se que foi 
com jogo do céu, que quis víngar urna falta -de-vergon/111 tao atrevida e deixar livre o 
Santo daquelas miíos sacrílegas. 
Passou avante o santo variio e, indo para a terra do Callao, leve desejos de ver aquele 
famoso altar e "adoratório ", que os H col has" tinham na Illta de Titicaca e destn1í-lo, se 
possível H. 

E mais abaixo diz esse autor: 

"Nesse tempo pregou-lhes a crenfQ e culto divino a um só Deus. Mns, vendo o pouco 
fruto que com esta verdade colhia, bem como a dura obstinafiio em que estavam, come
fOrt a repreendé-los com aspereza: do que passaram a ter-lhe um grande aborrecimento ". 

E mais abaixo ainda: 

1 Nota da edi~ao de 1892: "Historia de Nuestra Señora de Copacavana". capítulos 
VII , VIII, IX, XI. 

2 Assim traduzimos a palavra espanhola "asiento" (de Cacha), que também pode ser 
território, povoado ou cidade e, obviamente, "assento". 
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HTinham-no em grande venerafio, tanta que chegaram a chamá-lo de 'Taapac', que quer 
dizer ftlho do Criador. Tentaram-no (também) com riquezas e ajagos." 

No capítulo 9° trata esse autor de urna cruz, que este santo discí
pulo ergueu no povoado dito Carabuco, e de que a sua vista emude
ceram os ídolos. Nao dando eles resposta e, sabida a causa pelos gen
tíos, tiraram a cruz e tentaram queimá-la. Mas, nao o podendo, enter
raram-na perto de urna lagoa e, ainda que a água banhasse aquele 
sítio ou sepultura, depois de mais de 1.500 anos a descobrirarn ·corn a 
inteireza que ainda hoje se constata". E diz assim esse autor, em pros
seguimento da matéria: 

"Pelos anos de 1.600 fez-se averigua<;ao com um índio muito ve
lho, que teria seus 120 anos e era chamado don Femando. Disse ele 
que por tradi\ao sustentaram os seus antepassados o terem visto em 
suas terras um homem de grande estatura, vestido quase ao modo e 
traje atual, sendo branco e aloúiado.3 Pregava ele em alta voz que 
adorassem a um só Deus, repreendia os vícios e levava consigo urna 
cruz. Acompanhavam-no cinco ou seis índios, sendo que os demoni
os dela fugiam, isto é, da cruz. Estes persuadiram muitas vezes aos 
índios que matassem aquele hom~m, .porque, do fato de nao eliminá
lo, seguir-se-iam para eles nao poucos danos e nao estariam corres
pondendo aos seus oráculos. Arnarraram por isso os índios ao Santo e 
o a<;oitaram. 

Depós ele mais este testemunho: - Todas as vezes que os demó
nios atormentavam o Santo com alguma afli<;ao, baixavam do alto 
algumas aves muito vistosas, para acompanhá-lo. Agora que era 
cristao, julgava que haviam sido Anjos. Disse outrossim que ouviu 
dizer que, depois de a\oitado o Santo, desceram de cima aquelas 
formosíssimas aves e o desataram. ldem, que o Santo, estendendo seu 
manto sobre a laguna, saiu navegando e foi embora por ela, que tem 
80 léguas de circuito. Ao passar por um juncal, deixou aberto urna 
senda, que perdura até odia de hoje, sendo e.la semelhante a urna 
ruela, venerada por todos, dado que desses juncos ou espadanas ·co
mem os enfermos e ficam curados. 

Referiu também que se sabia por tradi\aQ ter o Santo deixado 
num cerro urna caixa pequenina. 

3 Erroneamente está no original espanhol a palavra "zarzo", devendo ser "zarco". 
Temo sentido de "cor azul-clara", e se diz aquí dos olhos. 

103 



Quando o vulcao de Arequipa explodiu num cerro próximo do 
mar um homem que por aqueles vales cuidava de urna fazenda, viu 
que' vinha do alto dele tanta cinza, que parecía um río caudaloso. Es
perou a té que sossegasse aquele torrente e, lanc;ando o olhar por so
bre aquelas partes, descobriu na proximidade do mesmo cer~o urna 
túnica, da qual nao pode averiguar se era de la ou de algodao, mas 
ela comprida, parecía inconsútil ou sem costuras, e puxava de cor a 
tornassol. 

Havia com ela dois sapatos parecidos com sandálias, cada um de 
tres solas, sendo que na de dentro estava estampado o suor dopé. 
Eram eles de um homem grande, tao grande que causou a admirac;ao 
de todos. Julgou-se comumente que tais relíquias eram do santo dis
cípulo do Senhor. A urna destas sandálias tem-na urna senhora prin
cipal guardado num cofre de J'rata, e ela faz muitos milagr.es. 

O Venerável Pe. Diogo Alvarez ·de Paz, da Companh1a de Jesus, 
autor daqueles livros maravilhosos sobre a "Vida Espiritual",4 afir
mou freqüentemente ter visto essa sandália, e dizia ser tao elevado o 
perfume e fragrancia que de si despedía, que deixava para trás a 
qualquer outro odor. 

Na província dos "chachapoyas", onde estive, (mais de perto) no 
povoado de nome Santo Antonio, a duas léguas distante dele a~a-se . 
urna grande lousa ou laje, de mais de um estado de altura e ma1s ~e 
seis varas de largura, em cuja superfície plana estao estampados do1s 
pésjuntos de cerca de 14 pontos5 cada um. Mais além dessas p~gadas 
acham-se duas concavidades e em cada urna delas cabe um Joelho, 
demonstrando que ali se ajoelhava o Santo, como todos tema convic
c;ao. 

Ao lado <lestes sinais está representado um báculo na mesma ro
cha, o qual terá duas varas de comprimento, com os seus nós, deno
tando que foi cana ou pau nodoso. Segundo se pode conjeturar, pare
ce que o Santo se desfazia do báculo, para ajuntar as maos ao rezar. 

É conhecido de todos que o santo arcebispo (da cidade) dos Reis6 

Dom Turíbio de Mogrobejo, pessoalmente foi ve-lo e de joelhos deu 

4 No original está o título latino "De vita spirituali". . . . 
5 "Ponto" ou "pontos" aqui deve importar em medida ou se1a na duodec1rna parte da 

linha no antigo sistema de medidas, portante 2 de~imilímetr~s o ponto . . 
6 No original está "Arzobispo de los Reyes", quer d1zer de Lima, da ass1m chamada 

"Cidade dos Reis", Capital do Peru. "Toribio de Mocrobejo", hoje "Moc~ovejo", al~m 
de Santo canonizado, foi urna das grandes figuras de bispo no periodo colonial 
hispanice. 
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grac;as a Nosso Senhor pelo fato de ter visto tais rastos do sagrado 
discípulo do Senhor. Quis ele mudar esta lousa, mas nao (lhe) foi 
possível. Porque já em tempos anteriores aos de os espanhóis con
quistarem o Peru, Colla Tupa, govemador de Guarcar Inga, que en
trara a conquistar aquela próvíncia e havia intentado levar a laje para 
a sua, mas nao o conseguira, deixou ordens a todos os índios para 
que a adorassem. . 

O mencionado arcebispo, de sua parte, mandou construir sobre a 
lousa urna capela, para que aquela relíquia fosse guardada com de-

A o 

cenc1a. 
Muito corrente é isso no Peru e toda esta história trá-la por exten

so o Pe. Alonso Ramos, e num capítulo dela diz assim: 
"O que ouvi contar a pessoas curiosas7 no tocante a este· glorioso · 

Santo, é ter ele vindo a estas regioes do Peru pelo Brasil, Paraguai e 
Tucuma. E o Revmo. Sr. Dom Lourenc;o de Grado, que foi hispo do 
Paraguai, ao passar no ano de 1619 pelo Santuário de Copacabana,8 

disse que em todo aquele Bispado do Paraguai há grandes suspeitas 
de que tenha passado por ele um· dos discípulos do Redentor. Daqui 
se diz que, passou a Chachapoyas e. dali aos vales de Trujillo, e de
pois aos de Cañete, a propósito de que há grandes conjeturas. Isso 
porque em Calango, doutrina dos padres pregadores (dominicanos), 
ve-se hoje urna grande laje e nela impressos os pés de um homem de 
grande estatura, bem como uns carateres em língua que deve ser gre
ga ou hebraica, visto que pessoas que os viram, nao puderam atinar 
com o que eles querem dizer. 

Os índios velhos, ao tratarem daqueles carateres e dos pés es
tampados na lousa, dizem que um homem de grande estatura, bran
co, azul-claro e de barba crescida, para lhes dar a entender e compro
var que o Deus a quem ele pregava, era poderoso e verdadeira s.ua 
lei, com o dedo havia feíto na penha aqueles sinais". Até aquí fala esse 
autor. 

7 A palavra "curiosas" aqui parece náo dever entender-se.de modo depreciativo, pois 
originariamente significava a pessoa desejosa de saber, entender, desvendar, re-
velando nisso diligencia e nao indiscri~áo. . . 

8 Copacabana vem a ser urna península ao sul do Lago Titicaca, teado sido ~abitada 
pelos incas. Ela é famosa, entre outras coisas, por sua capela, com urna 1mag~m 
da Virgem Senhora, sob esse título, e tida por milagrosa. Note-se que a transferen
cia de urna réplica dessa !imagem para o Santuário de N1 . s•. de Copacabana, no 
Rio de Janeiro, deu origem ao nome da praia e do bairro cariocas. 
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Além do que ficou dito, é voz constante de tradi\ao muito antiga, 
que o Santo mandou aos índios do Peru que edificassem um templo 
ao Deus verdadeiro, que ele anunciava. Fizeram-no e, tendo ajuntado 
muita palha para cobri-lo, bem como estando o Santo donnindo so
bre ela de noite, apareceu o demonio feroz e espantoso. Mandou aos 
índios que queimassem esse homem com aquela palha, repreenden
do-os (ao mesmo tempo) de serem levianos em crer a um indivíduo 
adventicio e estrangeiro. Puseram eles fogo na palha e, ardendo esta, 
o Santo se retirou com toda a paz e sossego do meio das chamas, dei
xando assombrados os gentios. 

\ 
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XXIV. COMO ESSE DISCÍPULO DE CRISTO NOSSO SENHOR - ' , 
TENHA SIDO SAO TOME, E AS CONJETURAS 

A ESSE RESPEITO 

Haveria eu de sair do trilho da brevidade, em que desejo ficar 
nesta simples narra\ao, se me metesse· a provar, com pormenores, 
que esse discípulo do Senhor haja sido Sao Tomé. Por conseguinte 
tocarei apenas alguns fundamentos, a que dará principio . o texto 
sagrado: "lde ao mundo inteiro! Pregai o Evangelho a toda criatu-
a" 1 r . 

Deu-se este encargo somerite aos Apóstolos, e assim diz Santo 
Agostinho quanto a esse lugar: "lmpeliu Cristo a seus Apóstolos, a 
quem dirigiu para as diversas partes do mundo, a fim de que pre
gassem o Evangelho a todo o orbe" .2 

Os Apóst~los assumiram esta empresa a eles confiada ou seja a 
de darem a volta pelo mundo todo com a sua prega\ao. Sendo isso 
verdade, como o é de modo infalível, como pode pensar-se que dei
xaram na escuridao sem a luz do Evangelho toda a América que, 
segundo os cálculos matemáticos, quase vem a ser a ter\a parte(!) do 
mundo? 

Que haja sido Sao Tomé aquele que, coma sua pregac;ao, ilus
trou os índios do Ocidente, é urna conjetura de grandes propor\OeS. 
Tem ela a seu favor o fato de Cristo Nosso Senhor have-lo escolhido 
para Apóstolo da gente mais prostrada do mundo inteiro, isto é, 
para negros e índios. Pregou ele aos bramanes, como o dizem Orí
genes, Eusébio e outros. Doutrinou, pois, os índios do Oriente, Os 
etíopes3 foram lavados e embranquecidos pela pregac;ao desse Santo 

1 No original está nesse passo a consagrada cita~áo latina: "Euntes in mundum 
universum praedicate Evangelium omni creaturae". E tirada de Mateus 28, 19. 

2 O comentário, aqui traduzido ao vernáculo, tem este teor latino: • Agitavit Christus 
Apostolos suos, quos per diversa (loca) mundi direxit, ut toti orbi. Evang~lium . p~e
dicarenti". O lugar, donde foi tirado dos escritos de Santo Agostinho, nao o indica 
Montoya. 

3 Por "etíopes" entendiam-se, ao menos até meados do século XVI, tod~s _os negr~s 
do Continente Africano. Desta forma generalizada serviu-se, sem duv1da, mu1to 
antes Sao Joáo Crisóstomo. 
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Apóstolo, como afirma Sao Joao Crisóstomo. Os abessínios, morado
res da Etiópia, ouviram a sua voz e hojeo veneram como a seu pri
meiro Apóstolo. 

Esta conjetura, acrescida das tradi\OeS acima apontadas, faz 
muito provável que Sao Tomé tenha pregado em todo o Ocidente, a 
come\ar pelo Brasil - passando naturalmente para lá em embarca
\6es dos romanos, que, segundo o parecer de alguns, tinham comu
nica\ªº com a América pela costa africana ou, o que se pode ter por 
mais certo, sendo milagrosamente levado para lá pelo próprio Deus. 

Do Brasil passou ao Paraguai, e dali aos peruanos. Conhecem
no hoje no Paraguai por seu nome, chamando-o "Pay Zumé", e com 
o mesmo nome o indicam no Peru, chamando-o "Pay Turné" (qui\á 
"Turne"}, como consta de urna rela\ao que está em meu poder e pro
cede do Dr. don Francisco de Alfaro, que hojeé Ouvidor do Conse
lho da Fazenda, em sua qualidade de homem mais prático ou com
petente em assuntos de índias, de que na atualidade se tem conhe
cimento. Isso por haver andado, em viagem, pelas regioes próximas 

,,. 

e remotas de todo o Peru e Paraguai. E assim que ele diz em sua 
rela\ao: 

"Quando estive visitando a Govemo de Santa Cruz de la Sierra, 
soube que se tinha em toda aquela terra notícia ( conhecimento) a 
propósito de um Santo, que chamavam Pay Turne, o qual havia vin
do. dos lados do Paraguai procedera de muito longe, de sorte que 
deduzi que fora do Brasil pelo .Paraguai aquelas terras de Santa 
Cruz (de la Sierra)". Fala até aqui o Dr. don Francisco. 

Desta maneira ele já se acha conhecido por Tomé no Brasil, no 
Paraguai e no Peru. Que esse sagrado Apóstolo tenha passado pelo 
Brasil indo ao Paraguai e Peru, di-lo por estas palavras o Pe. Pedro 
Ribadeneira, da nossa Companhia (i.é, de Jesus): 

"E nao pregou somente o Santo Apóstolo a todas essas provín
cias e na\6es, mas também no Brasil, pois escreve o Pe. Manoel da 
Nóbrega, Prorincial da Companhia de Jesus naquela Província, que 
os naturais dela sabem a respeito de Sao Tomé e lhes consta que ele 
passou por aquela terra, e que mostram alguns rastos e sinais dele 
(de sua passagem), vistos pelo mesmo padre comos seus próprios 
olhos". Até aqui a palavra desse autor. 

Muito mais perto da certeza chega, por conseguinte, a tradi\ao 
existente no Paraguai (no sentido) de que passou por ali o Santo, 
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que, como profetizou a renova\ao de sua prega\aO evangélica na 
índia Oriental, diz: "Quando o mar atingir a esta pedra, por divina 
disposi\ao hao de vir homens brancos de terras muito remotas, para 
pregarem a doutrina que eu agora vos ensino e para renovarem a 
memória da mesma", assim: ou seja da mesma maneira predisse o 
Santo a entrada dos (padres) da Companhia nestas partes. (provín
cias ou regioes) do Paraguai, das quais estou tratando, fazendo-o 
quase pelas mesmas palavras: 

"O que eu vos prego, ireis olvidá-lo. Mas, quando vierem uns sacerdotes, sucessores 

meus, que trouxerem cruzes como a trago eu, entíio tomareis a ouvir a mesma doutri-
. " na que vos ensmo . 

Dessa instru\aO e doutrina ficou-lhes até os nossos tempos o . 
conhecimento do mistério escondido da Santíssima Trindade, ainda 
que, já esquecidos dele, celebrassem de modo supersticioso urna 
afamada festividade a propósito deste mistério no Peru. Achararn-se 
quanto a isso tres estátuas do sol, que ch~rnam de "Apointi, "C!1u
rinti", "Intiqua" ou "Qui": o que quer dizer o Pai e Senhor Sol, o Filho 
do Sol e o Irmao do Sol. 

E que o Santo lhes explicou a unidade destas tres Pessoas Divi
nas, testemunha-o um ídolo que chamaram de "Tangatanga", em 
que adoravam este um em tres e em tres urn. Tenho por muito pro
vável que isso lhes ficou do Apóstolo e que eles o apliquem a seus 
ídolos. 

Também entendo as~im que o nome, que no Paraguai conferem 
a Deus ou seja "Tupá" (Tupa), correspondente a "Manhú", inventa
ram-no os próprios índios, ouvindo das maravilhas, que de Deus 
lhes anunciava o ~anto, e, espantados, dissessem ou exclarnassem 
"Tupá", "quid est hoc" (que é isso?) e até "coisa grande". 
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XXV. QUE E MUITO PROVAVEL FIZESSE , 

O SANTO APOSTOLO ACOMPANHAR-SE 
DA CRUZ NO OCIDENTE 

Nao pode duvidar-se que o Apóstolo Sao Tomé nao fosse devo
tíssimo das Chagas de seu Divino Mestre, pelo favor especial que o 
Senhor lhe fez, permitindo que as tocasse com as suas maos. E, con
quanto as tivesse impressas em seu cora<;ao, como de modo visível 
nao as podia levar para mostrá-las aos gentios, aproveitou-se indu
bitavelmente da cruz, em que elas se haviam produzido. Desta forma 
vem a ser muito digno ou condizente, crer-se que o Santo a levasse 
consigo. 

O sinal que ele deu no Oriente a respeito da prega<;ao futura, foi 
urna cruz de pedra. Descobriram-no os gentios do Oriente numa ca
verna <liante de urna cruz, que tinha esculpido numa pedra e <liante 
da qual sempre fazia sua orac;ao. 

Em Meliapur, no lugar onde foi martirizado, mostrava-se urna 
cruz, cortada em pedra, com algumas manchas de sangue. Veem-se 
na mesma pedra outros sinais seus, de modo que nem ainda nestes 
vestígios, deixados na pedra, quis fosse o Ocidente inferior ao Orien
te, como fá vimos nos rastos que ainda hoje podemos enxergar im
pressas em pedras. 

Acharam-se no Oriente letras desconhecidas em pedra, e também 
no Ocidente tais se coilStatam hoje. Foi Sao Tomé morto sobre urna 
pedra por um bramane. A cruz que este Santo levou ao Ocidente, 
pesa tanto que parece de pedra. Assim tanto em seu peso como em 
sua incorrupc;ao, porquanto, como já dissemos, esteve abaixo de terra, 
que a água banhara mais de 1.500 anos. Nao obstante isso, ve-se hoje 
tao inteira, sólida e macic;a, como só o poderia acontecer a urna pedra. 
Quanto ao mais é de um cheiro particular, sem dar mostra de que 
nalgum tempo vá sujeitar-se a corrup<;ao ou deteriora<;ao. 

Resta-nos agora averiguar se o Santo fez essa cruz em Carabuco, 
onde a colocou ou se foi no Brasil ou Paraguai. A raza.o de se duvidar 
reside no fato de ela ser ande de dimensoes, quase da altura de duas 
varas e meia, grossa e ainda por lavrar. Porque, depois de burilada, 
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agora ou em nossos tempos ficou de um palmo de largura em qua
drado e de tanto peso, que a metade dela, que se levou a Chuquisaca, 
quebraram-na duas mulas, que a transportavam numas "padiolas" 
(cangalhas). Há respeito dessa carga nesta Corte testemunhas abona
das, que a viram sendo leváda. Fiz eu mesmo por diversas vezes a 
prova com pequenas partículas suas que, jogadas na água, logo afun
dam. Assim parece que o Santo nao se teria incomodado, numa dis
tancia tao grande de léguas, com urna carga tao pesada. 

Mesmo assim ou apesar disso, afigura-se quase certo que o Santo 
a trouxe ou a levou consigo desde lugares mui distantes. Certo é que 
nao a fez em Carabuco, porque toda aquela comarca nao só se res
sente da falta de madeira aproveitável para a confecc;ao de alguma 
coisa, mas nem ainda tema lenha comum, que se aplica ao fogo. E · 
assim o adverte o Dr. don Francisco de Alfaro, em seu memorial, por 
meio destas palavras: · ~ 

"Advirto que todas aquelas terras em volta da laguna, pois visitei-as na sua íntegra, es
tiio muito faltas de madeira e até de lenha ". 

Até aqui sua palavra, observando que sem dúvida aquela cruz 
veio de muito longe, visto que afirma nao ter enxergado em todo o 
Peru madeira semelhante. Consta, pois, desta forma que nao se fez 
ali. Trata-se ademais de madeira incorruptível que é, tao pesada e 
cheirosa, que de sua qualidade e cor nao se acha igual em todo o 
Peru. 

Que ela também nao exista em toda a província do Paraguai, é 
coisa constatada, porque em quase trinta anos, que sao os que nós, os 
da Companhia, andamos em busca de índios gentíos por aqueles 
matos, nunca chegamos a ver tal espécie de madeira. 

Tenho em meu poder um peda<;o dessa cruz milagrosa, com tes
temunhos de confianc;a, e, fazendo cotejo com urna preciosa espécie 
de madeira existente no Brasil~ que os naturais chamaram de "jaca
randá" e os espanhóis de "palo-santo", a partir da qual se fazem co~sas 
muito interessantes por arremedar o ébano, acho que é da mesma 
espécie. Afirmam-no, da mesma forma, testemunhas práticas dessa 
madeira, com as quais eu fiz a experiencia na cor e no cheiro, e muito 
em particular no peso, porque partículas muito pequeninas do "palo
santo", colocadas na água, logo vao ao fundo, sendo que o mesmo se 
dá com aquela santa relíquia. 
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Daí se colige que o Santo Apóstolo fabricou essa cruz venerável 
no Brasil, onde come\OU a sua prega\ao e comunicou a toda a espécie 
desta madeira as virtudes, que a experiencia nos ensina, para a saúde 
humana. Porque, bebida ou tomada a água em que se cozinha, traz 
efeitos muito bons, principalmente contra a disenteria, por causa. de 
que a voz comum ou do povo lhe pos o nome de "palo-santo". lnter
mediam mais de 1.200 léguas entre o lugar donde o Santo buscou ou 
trouxe essa cruz até Carabuco. 

De maneira que se conclui do dito como muito provável a tradi
\ªº tida no Paraguai, quanto a haver profetizado o Santo Apóstolo 
que, no dia em que viessem uns sucessores seus, portando cruzes 
como ele trazia, (os nativos) houvessem de voltar a ouvir a doutrina, 
que ele lhes ensinava. 

' . 
A obje\ao pod.e ~~sp~J:t~~r-se que, quem no Oriente, na cidade de 

Meliapur, trouxe (carregóu) 'üm' madeiro de imensa grandeza, que 
enorme número de homens ·e elefantes nao podia mover rumo a 
constru\aO de urna igreja ou templo material, bem poderia trazer 
consigo esse madeiro precioso para o edifício espiritual de sua prega
\ªº· E Aquele que o passou de urna índia a outra sem gale6es, tam
bém lhe podia tornar leve sua cruz até ao peso de urna palha. 

\ 
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XXVI. COMO O SANTO APÓSTOLO COLOCOU ESSA CRUZ 
SAGRADA EM CARABUCO, BEM COMO SUA INVEN<;ÁO 

E OS EFEITOS TIDOS CONTRA OS DEMÓNIOS 

O ~mpenho e~ ~ue me pos o tratar da cruz de Sao Tomé, obriga
me a d1zer a propos1to de sua coloca\ªº pelas maos do Santo, de sua 
inv~n<;ao ~u descobrimento nestes nossos dias e dos efeitos que pro
duz1u e amda no presente produz. E ·nao julgo ter-me afastado de 
meu intento, dado que trato da conversa.o dos gentios e prega<;ao do 
Evangelho, que é impossível fazer-se sem a cruz, e ainda que as vezes 
ela é pesada, toma-se contudoJeve, por ser o jugo de Cristo. 

Consta por tradi<;ao que o Santo colocou este divino estandarte 
em Carabuco, povo de gentios dos mais idólatras e superstic_iosos, 
que se conheceram no Peru. E a sua vista emudeceram os simulacros, 
que até ali haviam sido muito palradores. A visaram assim mesmo aos 
índios que, enquanto nao tirassem aquela cruz, nao haviam de ser
lhes propícios, nem dar-lhes a resposta. E foi esta a causa porque os 
índios lan<;aram aquela preciosa relíquia na laguna. Mas, indo por 
seu peso ao fundo em presen<;a dos gentíos, a cruz amanheceu no 
outro dia sobre a água. Entao eles, para afastarem duma vez aquele 
estorvo a seus ídolos, tiraram da água a cruz e, jogando-a no fogo, 
quiseram reduzi-la a cinzas. Aplicaram nisso todo o seu poder, sem 
~ue aquelas chamas nela conseguissem mais vestígio que o necessá
r10, para que agora ou em nossos tempos se comprovasse a tradi\ao 
comum dos índios a vista de nossos olhos. Desta forma tem ela num 
dos lados um curto sinal de fogo. 

Percebendo os gentios que os dois elementos da água e do fogo 
nao podiam mudar em muito aquele madeiro, trataram de "enco
mendá-lo" a terra. Cavaram ela tres estados(!), e tao perto da. água, 
que na maior parte do ano cobria aquele lugar, onde depositaram 
esse tesouro. E, para que estivesse mais oculto, nele delxaram feito 
urna cloaca de imundícies. Chegou, porém, o tempo que o Senhor 
tinha determinado para tirar a luz este testemunho da verdade de seu 
Evangelho, a fim que constasse que, pelos Sagrados Apóstolos, pre
gara-se em todo o universo. Foi esta a sua inven<;ao ou descoberta, 
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tirada da história do Pe. Frei Alonso Ramos, da ordem de Santo 
Agostinho: 

Comiam os índios de Carabuco todos eles juntos na prara no dia festivo de Corpus: uso 
comum por aquelas partes de celebrar as festas. Ao calor do vinho deflagrou-se ztma pe
sada penden.cía entre duas parcialidades de moradores daquele povo. E, vindo as miios, 
tam.bém prorromperam em gritos, dizendo-se uns aos ozttros palavras injuriosas. Os 
"anansayas", que eram adventícíos, dísseram aos "usinsayas" que eram naturais dopo-

voado: 
"Vós sois de má ínclinafii.O e feiticeiros, e os vossos antepassados apedrejaram um Santo, 
que lhes pregava a fé e crenra num só Deus, e pretenderam queimar-lhe uma cruz que 
consigo tinha. E a esta tendes-a escondido, e sabeis muito bem onde está e niio o quereis 

manifestar". 

Veio isto ao conhecimento do Cura, chamado Pe. Sarmiento, que 
era grande servo de Deus. Já com afagos, já com amea\as, soube ele o 
lugar, donde, depois de haver cavado tres estados(!), conseguiu tirá-
la. 

Por meio dessa cruz faz Nosso Senhor muitos milagres, princi-
palmente contra os raios e incendios. Contam-se muitos e muitos sao 
os que refere o Pe. Frei Alonso Ramos. Vou relatar eu um só: 

Tínha wna índía um pedacínho dessa cruz ao peito, quando um moro desonesto tentozt 
fon;á-la. Avisou-lhe ela a propósito da relíquia tida consigo, para afastá-lo de seu inten

. to. Mas ele prosseguiu em querer fon;á-la. Mesmo sendo claro e sereno o día, caiu entiio 

un¡ raio e o matou, deixando contudo lívre e ilesa a índia. 

Com isso concluí o assunto relativo a cruz, aos rastos e vestígios, 
que existem no Ocidente quanto ao glorioso Apóstolo. Voltar-me-ei 
agora as minhas redu\6es, e fa\o-o desejoso de que alguém (um dia) 
tome este rascunho, para tratar desta história com (mais) fundamen-
to. 

\ 
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XXVII. DEMONSTRA\:ÓES QUE O DEMÓNIO 
FEZ A UM ÍNDIO 'CRISTÁO, QUE DEIXAVA . 

DE OUVIR MISSA NOS DIAS DE FESTA 

Adiantavam muito os novos cristaos com a contínua prega\ao do 
Evangelho, e iam-se estabelecendo entre eles ótimos costumes. Um 
deles, e bastante louvável, era o de que de manha bem cedo todos 
assistissem a missa e logo depois fossem·trabalhar em suas lavouras. 
Com esse santo exercício experimentaram aumento de bens tanto . 
espirituais como temporais. E os que nao acompanhavam essa praxe, 
fizeram a experiencia da pobreza e miséria. Desta forma poderia eu 
relatar de muitos que indo a missa diária, tinham abundancia materi
al a partir de um trabalho mediano, bem como de outros que, ornj.tin
do-se na assistencia a missa quotidiana e as vezes nalguma festa, 
mesmo afanando-se e continuame1:1te trabalhando, tinham apenas 
com que sustentar-se. 

Determinado índio de .certo povo nao ia a missa nem nos días de 
trabalho, nem nos dias de festa. Perseverou nesse costume um ano 
inteiro. 

Como j_á vimos neste escrito, ensinou o Senhor os índios por meio 
de coisas e sinais exteriores, movendo-os com ísso a crerern nas coisas 
invisíveis e da alma ou espirituais. Usou tambérn este modo para 
industriar a esse índio, e incitá-lo a que viesse ao povoado. Num do
mingo, estando todos a ouvir o sermao e a missa, somente esse índio 
ficou em sua granja. Corne\aram, entao ali os demonios a dar vozes 
como de vaca, bramidos como de touro e mugidos como de bois, bem 
como a imita~ as cabras. Espantado, o pobre índio se recolheu a sua 
cho<;a, sem se atrever a sair de lá, por tomado de medo. 

Vindo gente a tarde, o índio lhes contou a respeito de sua afl~~áo 
e, andando ·eles por aquelas planta\oes, virarn várias pegadas de 
animaís e urna delas de formato tao pequeno, que parecia ser de urna 
crian\a recém-nascida. O pior contudo foi que (os demonios) deixa
ram toda aquela planta\ao amarelecida e corno sé um: fogo a tivesse 
chamuscado. No domingo seguinte aconteceu o mesmo. Víeram di
zer-mo, mas nao me falararn da falta que o índio cometía em nao as-
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sistir a missa. Aconselhei-lhes que lá pusessem cruzes e aspergissem 
tudo com água benta. Fez-se assim, mas no domingo depois deu-se o 
mesmo ruído do demonio. A visaram-me que as cruzes nem a água 
benta de nada adiantavam. Além disso se confessaram todos os da
quele pago, porque cada qual achava que era por sua causa que os 
demonios os molestavam. Só nao se tratou de confessar-se aquele 
índio mal-habituado. E, para darem a entender que aquele índio era a 
causa de tudo, os demonios como que iam correndo um trecho bem 
bom - porque somente se ou viam seus ruídos e gritos - para a cho\a 
daquele índio, que se defendia com a invoca\ao do nome de Jesus. 

Pediram-me remédio e, depois da missa, eu fui até aquele posto, 
distante meia légua do povoado, sendo que lá já havia concorrido 
todo o povo, para ouvir o demonio. Cheguei a um grande arroio, que 
se passa embarcos, e vi que enorme. tropel de gente se atirava a água, 
atravessando cuidadosa o rio e fugindo do demonio, que investia 
contra aquela casa. Passamos o rio e, tendo visto as pisadas e que de 
propósito com elas haviam destro\'ado e deitado a perder toda aquela 
planta\'ao, cuja cor amarela clava grandes indícios de fogo, e o fruto 
que estava ainda em leite ou novo, chamuscado e murchinho, per
guntei quem morava naquela cho\'ª· Em resposta apenas entao me 
contaram a falta e seu autor. 

Revesti-me de sobrepeliz e tomei na mao a água benta, e, em 
nome de Jesus Cristo e pelos méritos de seu servo Inácio, mandei-lhe 
(ao demonio) que fosse embora daqueles lugares e que em povo al
gum fizesse dano. Pus num copo fechado um peda\'o da sotaina de 
Santo Inácio, e nunca mais voltou o demonio. 

Levei comigo ao povoado aquele índio, que fez urna boa confis
sao e, de lá em diante, foi cristao bastante exemplar. 

\ 
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XXVIII. DE QUA TRO CORPOS DE ÍNDIOS, 
QUE ERAM REVERENCIADOS EM SUAS "IGREJAS" 

O demonio procura remedar em todas as partes o culto. divino 
com fic\'5es e embustes. Embora a na\ao guaraní fosse limpa de ído
los e adora\'oes, gra\as aos céus, porque, livres de mentiras, estao 
dispostos seus componentes a receber a verdade, como urna longa 
experiencia me tem mostrado, mesmo assim achou o demonio frau
des com que entronizar a seus ministros, os magos e feiticeiros, a fim 
de que sejam a peste e ruína das almas. 

Numa das redu\'5es estávamos sofrendo urna grande dificulda
de, consistindo ela em que, estando a semana inteira o povoado fer
vendo de gente, somente aos domingos, quando com a voz de muitos 
toques de sinos queríamos juntar o povo para o sermao e missa, de
saparecia todo o mundo. Buscamos descobrir com cuidado a causa, 
para aplicar-lhe o remedio, mas nao Joi possível encontrá-la. Isso, até 
que um mo\O revelou a um padre, sob segredo nao pequeno, que em 
tres cerros havia tres corpos de mortos, os quais falavam e haviam 
dito aos índios que nao dessem ouvidos a prega\'ªº dos padres. 

Afirmou o mesmo mo\O te-los ouvido falar e Jalar mal a nosso 
respeito e de nossa doutrina: como que estavam conferindo grande 
crédito a seus ministros e ao mesmo tempo inteiro descrédito a nós. 
Deu também o informe de que era voz corrente terem ressuscitado 
esses tres índios, sendo que agora viviam em carne, do mesmo modo 
que em vida antes de morrerem. Era, pois, a partir de tais ardís do 
demonio, que eles nao acudiam nema ouvir o sermao nema doutri-
na. 

' A vista disso juntamo-nos, cinco sacerdotes, para tratar do caso, e 
resolvemos que~ a urna da madrugada saíssemos em número de qua
tro com todo o silencio possível, para buscar a esses corpos. O Pe. 
Francisco Díaz e o Pe. José Dómenech foram a um cerro próximo do 
povoado, em que se achava um dos corpos. O santo mártir (futuro!) 
Pe. Cristóvao de Mendoza e eu tínhamos de ir a procura dos outros. 
Ficou em nossa casa o Pe. José de Cataldino, para que entretivesse os 
índios e os despistasse. E, ainda que partíssemos depois da meia-
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noite e fossemos sem ruído pelos fundos dos currais, nao pode nossa 
saída ficar tao secreta, que nao nos percebesse um índio porteiro nos
so, o qual de imediato deu parte aos demais do povo, dizendo-lhes 
que nós nos ausentávamos de aborrecimento ante o fato de eles nao 

. . 
aparecerem na 1gre1a. 

Veio entao gente em tropel a nossa casa, perguntando por nós ao 
Pe. José. O padre tratou de sossegá-los. 

O Pe. Francisco Díaz e seu companheiro recorreram ao ardil de 
caminharem na escuridao por urna serra muito agreste e quase sem 
vereda. E, subindo com enorme custo ao cume daquele monte, des
cobriram um templo, em que eram honrados aqueles ossos secos. 
Viram em sua volta muitas ermidas, nas quais se albergavam os que 
iam aquela romaria, quase como se faz em novenas, pois o demonio 
tudo quer imitar. 

Encontraram eles aquilo abandonado e sem guarda alguma: fato 
que causou nao pouca estranheza ao guia levado pelos padres, por
que afirmava ele que nem de dia nem de noite deixava de haver ali 
de contínuo gente. 

Era o templo de bastante capacidade e bem adornado, sendo que 
nele havia um reservado com duas portas, em que se achava o corpo, 
pendurado de dois paus numa rede ou balanc;o. As cordas dela esta
vam guarnecidas muito bem de plumagem vistosa e vária, sendo que 
cobriam a rede mesma uns panos preciosos de plumas pintadas, os 
quais em sua variedade enchiam a vista. Havia ainda alguns utensí
lios com que os índios perfumavam aquele lugar, em que ninguém a 
nao ser o sacerdote ousava entrar e este, em nome do povo, fazia ao 
oráculo as perguntas desejadas. Na parte anterior do templo encon
travam-se muitos bancos, em qu~ o povo se sentava e ouvia as res
postas dadas pelo demo. 

Por todo o templo existiam muitas oferendas de frutos da terra, 
colocados em cestos curiosos, suspensos pelas paredes e na madeira. 
Dessas oferendas comia o sacerdote e, do que sobrava, repartía ele 
como coisa sagrada aos lavradores: com o que se prometía urna gran
de benc;ao para as colheitas. 

Recolheram os padres os ossos, junto com as suas plumas e or
natos, e levaram tudo isso com máximo silencio ao povoado, sem que 
pessoa nenhuma o soubesse. 

Ao Pe. Cristóvao de Mendoza e a mima aventura se nos dilatou 
um tanto mais. Caminhamos aquela noite por serras, vales e lagoas, 
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com toda a pressa que nos clava o desejo de encontrar aquele demo
nio. Seria pelas oito horas da manha que o guia, levado por nós, nos 
meteu no templo. Deu-nos a sua vista urna enorme alegria, julgando 
que já fosse impossível escapar de nossas maos, mas nao achamos 
mais que farrapos pendentes de oferendas no templo. Aquí parecía 
findar a nossa esperan\a, porque o guia tinha no\ao daquele lugar, 
mas ignorava para onde haviam transportado o corpo naquela noite, 
conforme nó-lo mostrou o rasto. Assim, entre a perplexidade e o de
sejo de encontrar o que buscávamos, determinamos seguir, entre. os 
muitos caminhos existentes, o mais trilhado. 

Topamos nesse caminho com um rapaz gentío, o qual, ainda que 
entao de modo constante o negasse, era, como ao depois chegamos a 
saber, o sacristao ou ajudante naquele templo. Atamo-lo, ora o amea- · 
c;ando, ora prometendo-lhe presentes, para que nos guiasse; Negou-o 
sempre, mas, apesar disso, nos ia conduzindo ao mesmo tempo atra
vés de uns despenhadeiros perigosos, que tinham urna profundidade 
muito grande. Passamo-los de gatinhas, agarrando-nos as penhas. 
Vencida essa ladeira íngreme,· topamos com urna tenda ou cho\a 
pronta pela metade, cuja novidade e feitio, recente ali, fez-nos pensar 
que se estava construindo para aquele corpo e que, para maior segu
ran\a, o haviam levado para mais longe. Quis a nossa sorte que to
pássemos com um índio que nos tirou da dúvida, dando-nos a se
guinte relac;ao: 

' "A meia-noite", disse, "o corpo que naquele templo que vistes· era 
venerado, come\OU a gritar, pedindo por favor que o levassem dali. 
Levai-me daqui, dizia, tirai-me <leste lugar, porque aqueles homens 
maus vem buscar-me e colher-me, sendo com a intenc;ao de queimar
me! Tirai-me pois depressa daqui, e eu, se eles me maltratarem, farei 
cair fogo do céu, para consumí-los! Farei, outrossim, que cresc;am as 
águas e inundem a terra. E-convocarei ainda a meus amigos, os de 
Sao Paulo, para que vinguem a injúria que me fizerem. 

.Com este aviso os que o guardavam, nao 'somente cuidaram de 
livrá-lo a ele, mas também ao outro corpo, que se achava nao pouco 
distante dali. Foi com a esperanc;a de que dois. demonios h.ouvessem 
de defender-se melhor contra dois sacerdotes - providencia do céu, 
para que apanhássemos a ambos! -. Tinham eles caminhado até 
aquele lugar que vistes meio acabado, mas, nao segtiro ali, dizia: -
Levai-me depressa daqui, porque já estao chegando muito perto 
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aqueles padres! Levaram-nos de imediato e eu a partir daqui, um 
pouco longe deste lugar, deixei-os, pois acham-se em fuga" . 

Até este ponto o relato do índio. E, de acordo com o que ao de
pois chegamos a saber, esse mesmo índio que ia acompanhando 
aqueles corpos, vendo, porém, que o demonio nos temia e de nós se 
achava em fuga, bem como julgando muita a fraqueza <leste, achou 
melhor para ele próprio nossa amizade que a daqueles pusilanimes. E 
assim, para nao ve-los em nosso poder e testemunhar que no mínimo 
haviam de ser queimados, despediu-se deles. 

Eram já as duas da tarde, sem que nós tivéssemos descansado 
um momento sequer. Animados com esta informa<;áo, bem como 
substituindo o desejo de colher a presa ao terrível cansa<;o em que 
estávamos, quis o Senhor que as cinco da tarde déssemos com eles. E 
foi porque os que os levavam em fuga tao apressada e de tantas ho
ras, e entregues ao cansa<;o, trataram de acomodá-los da melhor for
ma possível, pensando que nosso esfor<;o nao houvesse de alcan\ar a 
sua corrida desabalada. 

Quando de repente os atingimos, fugiram todos, mas urna sacer
dotisa que, compadecida da peripécia daqueles corpos, os havia segui
do, ficou com a inten<;áo de tratá-los com algum regalo, e assim se 
achava de posse de uns grandes vasos, nos quais ela punha brasas, 
para mitigar a humildade e o frio daquele mato. Fugiram todos, sendo 
que . apenas dois deles tiveram o animo de esperar-nos e ainda o de 
matar-nos, porque assestaram as suas flechas em nossa dire<;ao. Aco
vardou-os contudo Deus, e assim conseguimos pegá-los e amarrá-los. 

Demos gra<;as a Deus pelo bom sucesso, abrimos as redes e des
cobrimos uns ossos hediondos que, embora revestidos de plumas, 
nunca perderam a sua fealdade repelente. 

Um dos corpos havia sido o de um grande mago, muito antigo, e 
o outro ainda o tínhamos visto vivo, quando de nossa primeira en
trada naquela província, e pelo aspecto o julgamos ter por volta de 
120 anos. Muitas vezes nós o tínhamos convidado a que se batizasse, 
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mas ele nunca o aceitou, até que, já perto do último transe de sua 
vida, ao dar alguns sinais de si, batizou-o o Pe. Simao Masseta. Enter
raram-no numa igreja pequena, que pouco depois abandonamos. 
Muitos afirmaram que ele, desde a sepultura, era ouvido gritando e 
dizendo: "Tirai-me daqui, porque afogo! Tirai-me logo!" E assim o 
fizeram e o colocaram naquele templo, onde, como ficou dito, o de
monio falava por seu intermédio. 
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XXIX. DO QUE SE FEZ COM ESSES OSSOS 

Muito conveniente era fazer-se alguma boa demonstra<;áo públi
ca, para confusao dos sacerdotes desses ídolos e desengano dos po
vos, porque nao somente esse, mas também os demais estavam no 
erro. 

A primeira coisa que ~izemos, foi proibir a todos os cristaos que 
comessem daquelas oferendas, por haverem sido feítas ao demonio. 
Levamos os (di tos) corpos ao povoado, e a sua vista os moradores 
achavam-se divididos em bandos ou partidos. Deles uns julgavam 
que nossa· a<;áo houvesse de ser .muito prejudicial, porque nesses cor
pos e no seu culto tinham a garantía de boas sementeiras, anos férteis 
e próspera saúde. Além disso tinham por muito certo que, ainda que 
se tratasse· de falecidos, estes já haviam tomado a vida, recobrando 
sua antiga carne, ora melhorada com juvenil lou<;ania. Confirmavam 
isso coma afirma<;ao de que os haviam visto mexer-se em suas redes 
ou balan<;os e de que os tinham ouvido falar em favor da utilidade do 
"pueblo". 

Outros duvidavam, no entanto, de que isso era assim e tinham o 
desejo de ver por seus próprios olhos esse engano. Outros ainda jo
gavam que, visto como certa sua fuga apressada, nao haviam podido 
nem por isso escapar de nossas máos e que, quais presos, os tínhamos 
trazido conosco. Concluíam que tal fato nao vinha a ser outra coisa 
que a de seu poder configurar-se muito diminuto. 

Reunida toda essa gente na igreja, fez-se-lhe um sermao, em que 
se tratou do verdadeiro Deus, da adora<;ao que lhe é devida da parte 
das criaturas, e dos enganos do _demonio, de quao pouco este possa, e 
das mentiras e ardís dos magos. Terminado o sermao, saiu um padre 
com a sua sobrepeliz e estola, com os ajudantes levando a água benta, 
e com um grande livro de boa encadema<;ao, no qual passou a ler em 
latim alguma coisa de certo capítulo. Incitou-os, em seguida, a faze
rem um ato de contri<;ao, por haverem acreditado naquelas bobagens. 
Estavam todos de joelhos, tendo as maos postas e fixos os olhos no 
chao. Fizeram um ato fervoríssimo de aborrecimento a toda a cren<;a 
va e idolatría, abra<;ando somente a verdadeira doutrina ensinada 
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pela Igreja Católica Romana e pedindo perdao em altas vozes a Deus: 
o que fizeram com tanta devo\ao e sentimento, que nos comoveram 
até as lágrimas. 

Terminada esta prática ou exercício, u1n dos padres subiu num 
pequeno tablado que se tinha feíto na pra\a1 para que todos, também 
as mullieres e crian\as, pudessem ver o desengano naqueles ossos 
fríos, que o padre lhes mostrou, indicando os nomes de quem haviam 
sido. 

Foi estranho o regozijo do povo, por ele perceber com os olhos 
desfeito de público o engano tao grande de corpos, que todos confes
savam viverem. Com isso todos a porfia se meteram a buscar e trazer 
lenha, para queimá-los, e assim se fez em minha presen\a, a fim de 
evitar que guardassem para si algum osso e a partir dele procedes
sem no seu ardil. 

Com esse fato animaram-se a revelar-nos outro carpo, que era de 
alguém falecido havia pouco tempo. Tínhamos tido nós a vontade de 
batizá-lo em sua enfermidade, mas os genti<?s trataram de ocultá-lo, 
com a inten\ao de erguer-lhe um templo. Obvio que esse também 
passasse pela mesma pena de fogo. 

Tirado esse estorvo, aquela gente come<;ou a freqüentar comas
siduidade a igreja, e os cristaos a confissao. Colheu-se com isso abun
dante fruto naquele povoado, pois sua gente se acusava com grande 
pena de haver tido por verdade aqueles embustes do inimigo co
mum. 

122 

XXX. NOSSA ENTRADA NA PROVÍNCIA DE TAIAOBA 

Já havendo fundado cinco povoa\6es e nelas ficando padres que 
as cultivassem, pusemos a mira em passar ou ir a Província de Taiao
ba. Este o nome de um dos caciques principais, govemador de muitos 
povos, do qual toda aquela província tomou seu nome próprio. 

Coube-me a núm a tarefa de abrir a porta dessa província cerra
díssima, para que o evangelho nela fizesse entrada. 

Tinha ela gente em número quase infinito, a qual se achava com . 
os costumes gentíos em plena observancia, era muito guerreira e pos
suía grande prática em comer carne humana. 

Por aquelas serras, vales e arroios encontrava-se bela por~ao de 
feiticeiros, tomados de erros e supersti~oes muito grandes, os quais 
contrariavam com pertinácia a outras doutrinas, pregando a sua pró
pria como coisa mais que certa. 

Muitos deles fingiam-se de deuses - disparate comum desses po
bres-, inventando mil embustes a propósito de sua divindade, aceita 
com fé pela plebe néscia, porque, senda extraordinária sua eloqüen
cia, a gente ordinária (simples) os venera, convencida de seus disfar
ces e mentiras mal alinhavadas. 

Seguindo mJnha viagem, cheguei a urna aldeia ou povoa\ao 
bastante pequena, que apenas tinha 60 "vizinhos", os quais ine rece
beram com amor. Paguei-lhes esse gesto comas obras da prega\ao do 
evangelho, e todos eles fizeram batizar-se. 

Detive-me nesse povoado por dois meses e me fui informando a 
propósito dos costumes pessoais daquela província, procurando ao 
mesmo tempo dar dalia sua gente informes relativos a minha vinda e 
as minhas pretens6es. 

A chave e-~talaia de toda a província estava num povoado dis
tante um~ jornada daquele em que me detinha. Enviei a seus mora
dores alguns presentinhos, que consistiam em anzóis, facas, cantas de 
vidro e outras coisinhas, sem valor aqui, mas lá de grande estima. 

Com isso foi-me possível atrair a algumas pessoas,· para que vies
sem visitar-me e, comunicando-lhes meus desejos, disse-lhes ser 
grande minha vontade de entrar em suas terras, a fim de anunciar-
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lhes a salvac;ao eterna. Confiado na palavra que me deram, parti dali 
uns poucos dias depois, indo em canoas pelo rio. Cheguei a seu po
voado raiando ainda o sol, depois de haver viajado com toda a pressa 
aquele dia inteiro. 

Deram eles sinais de boa recepc;ao, sendo no entanto fingidos, 
porque, em atenc;ao de avisos dados a propósito da minha vinda, 
toda aquela noite descia gente das serras e era com a intenc;ao de me 
devorarem a mim e aos que se achavam em minha companhia, so
rnando esta urnas 15 pessoas. Tinham ganas - como vim a saber de
pois - de experimentar a carne de um sacerdote, a qual julgavam ser 
diferente e mais gostosa que a de outra gente. Tive em conta de mau 
sinal um alvoroc;o tao dissimulado, e assim passei a noite em prepa
rar-me para qualquer evento. 

Apenas rompera o dia, entrou em minha choc;a um grande feiti
ceiro, pedindo informes a meu respeito. Vendo-me contudo em ora
c;ao e de joelhos, ele foi sentar-se com grande silencio nao longe de 
mim. Por um bom lapso de tempo eu continuei em prece, pedindo a 
Deus a luz que faltava aquela gente cega, para que, renunciando aos 
erros da gentilidade, fossem converter-se a fé divina. 

Levantei-me por fim e fui dizer a ele e a mais oito caciques, todos 
grandes magos, que se haviam juntado, com palavras amorosas e 
brandas ·como o desejo de seu bem me tinha guiado as suas terras, 
sendo que nao era em busca de ouro ou prata, que ·eles nao tinham, 
mas em favor de suas almas. A estas, embora entenebrecidas pela 
gentilidade e pelos pecados, eu trazia algo que as houvesse de tomar 
brancas. Era a água do batismo e neste a verdadeira crenc;a em um só 
Deus, Criador Universal. E, prosseguindo minha prática, anunciei
lhes Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando, contudo, cheguei a tratar 
<liante deles da pena eterna dos maus, atalhou-me um deles, gritando 
em alta voz: "Este (homem) mente!" E foi repetindo muitas vezes 
"mente, materno-lo!" Nisso foi apoiado em coro pelos outros em res
posta: com o qpe saíram e foram buscar as suas armas que, para nao 
causar medo, tinham deixado de propósito em esconderijos junto 
com muita gente em guarda, que se achava emboscada num mato. 

Fiquei, como se diz, com a mao "saborosa", por haver dado 
aqueles bárbaros esse sermao do Evangelho e, sem mover-me do lu
gar, fiquei esperando por eles. 

Um dos índios da minha comitiva entrou em minha choc;a, pe
dindo-me que fugisse. Depois apareceu ainda segunda e terceira vez, 
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dizendo-me: "Padre, por amor de Deus, vamos embora, pois vao fa
zer-te em pedac;os!" E, deitando-me seus brac;os ao pescoc;o, com os 
seus rogos moveu-me a sair dali, sendo que me parecía nele ver, nao 
já um índio, mas um Anjo do Céu. 

Apenas saídos, comec;arnos a sentir as flechas atiradas contra nós. 
Caíram nos meus flancos sete índios companheiros meus, mortos 
todos a flechadas, que me importaram em outras tantas mortes para 
mim, sem que minha sorte me enderec;asse urna só flecha, para eu ser 
companheiro na morte daqueles que em vida me haviam acompa
nhado, nao somente de corpo, mas com a vontade de ajudar-me na 
pregac;ao do Evangelho. Para tal intento tinham-se preparado no dia 
anterior, como se fosse para morrer, coma Confissao e Comunhao, 
dizendo-me com fervor cristao: · 

"Eia, padre! Vamos pregar a fé aos gentíos! Nós, para a tua ajuda, daremos a vida por 
]esus Cristo e em defesa da fé, que est6s pregando!" 

Achava-se junto de mim aquele bom índio que me tirara da cho
c;a e, vendo-me rodeado de tanta flecharía· e em perigo tao notório, 
expós-se ele com evidente perigo de vida, para tirar-me das maos da 
morte. E, sem que me dissesse o que fosse, tirou-me por detrás o meu 
sobretudo com a presteza que lance tao perigoso exigia, bem como 
meu "sombrero" (chapéu), e, dizendo a outro índio que "metesse o 
padre na mata", enfiou minha "sobre-roupa" e meu chapéu, para logo 

. sair disparando sozinho por um campo a vista dos inimigos: o que 
~e deu o tempo e espac;o necessário de refugiar-me no bosque pró
ximo, assaz espesso. 

Vendo a meu bom índio com meu chapéu e roupa, ouvi dizerem 
os gentíos: "Ali vai o sacerdote! Atirem nele! Materno-lo!" E foi urna 
maravilha que, chovendo sobre ele grande quantidade de flechas, 
nenhuma o tocasse, ainda mais sendo toda aquela gente muito certei
ra em a tirar flechas. 

Metí-me eu mesmo no mato com tres índios, e, para nao deixar
mos qualquer rasto, dividimo-nos em quatro direc;oes a vista uns dos 
outros: ardil usado em semelhantes apertos. E assim fomos cami
nhando por aquele mato de suma espessura. ' 

Aquele índio fiel, que por mim se expusera a morte, correu um 
bom trecho e, parecendo-lhe que eu já estava muito longe pelo mato, 
tratou também ele de abrigar-se, deixando burlados aos que o segui
am. Depois me alcanc;ou, devolveu-me a roupa e chapéu e, julgando 
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vir gente em minha persegui\ao, com animo intrépido voltou para 
trás, para ver se os encontrava sempre com o intento de defender a 
minha vida com o risco da sua. 

Prosseguimos, contudo, nós o nosso rumo, sem que soubéssemos 
qual o levávamos, e com muita sorte topamos com um caminho 
oculto, por cujo intermédio conseguimos dissimular o rasto deixado. 
Tratava-se de um grande rego, passadi\O ou fosso de javalis, bem 
aprofundado na terra, feíto um loda\al continuo e coberto ou disfar
<;ado de tal forma com juncos espinhentos, que achamos urna grande 
felicidade em dar com semelliante esconderijo. 

Jogamo-nos nele, sendo tal a sua estreiteza que apenas permitía 
passasse um atrás do outro. A altura ainda era menor, porque, avan
<;ando de gatinhas e metendo os joellios e bra<;os naquele lodo hedi
ondo, for<;oso nos era conduzir por ele de rasto o rosto, sob pena de 
que, mal levantando um pouco a cabe<;a, logo esta topasse com os 
espinhos agudos dos juncos. 

Passei urna afli<;ao enorme nesse estreito, sujo e espinhoso cami
nho, do qual por fim saímos como costumam sair os javalis do lodo. E 
de lá eu tirei a cabe<;a ferida pelos juncos, de tal forma que o sangue 
escorria pelo rosto. Com as lágrimas de seus ollios limpou-mo um 
dos meus companheiros. 

Tinham eles pressa em que caminhasse, temendo, sem dúvida, 
que os inimigos nos seguissem. la eu no entanto tao cansado, além de 
ter o cora<;ao atravessado com as sete mortes de meus companheiros 
e achar-me impelido do desejo de imitá-los, que roguei a meus acom
panhantes fossem embora e escapassem comas vidas. lsso, para que 
seus fillios tívessem pais, suas mullieres maridos, e para que nao fi
cassem viúvas e órfaos em conseqüencia de sua morte. 

Eles disseram, contudo, com animo viril que (no momento) nem 
mullieres nem filhos estímavam, pois mellior para si era morrerem a 
meu lado em empresa tao honrosa, do que viver com a infamia de me 

· haver abandonado entre gentíos. 
Nisso, sem que o suspeitássemos, descobrimo-nos diante do rio, 

pelo qual no dia precedente tínhamos subido, sendo que ouvíamos o 
ruído de remos. Julgamos que provinha dos inimigos, que pelo rio 
nos andavam procurando. 

Com tais receios metemo-nos no mato de novo, mas, parecendo
pos que fugíamos sem saber de que, pedí aos companheiros que ali me 
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esperassem, visto que queria tomar reconhecimento de quem eram e 
que, no caso de tratar-se de inimigos, escapassem eles mesmos. 

Nao o concederam, e assim voltamos para o rio, onde descobri
mos dois índios numa canoa, sendo amigos, ambos caciques daquele 
povoado, do qual um dia antes havíamos partido. Muito admirado 
perguntei-lhes pela causa de sua vinda, e eles responderam que, ten
do sabido do fato ocorrido, vinham em minha busca. 

Com isso fiquei atónito, e enxerguei em seu bojo bem palpavel
mente urna disposi<;ao da Providencia Divina, porque o cantinho até 
ali era de oito horas com voga ininterr.upta, e própria de mo<;os, os 
quais precisam de oito a dez horas com urna embarca\ao. E esses dois 
vellios, contando cada um com mais de oitenta anos, em questao de 
hora e meia haviam feíto aquele caminho comprido ... 

Embarcamos e atingimos o povoado, onde se renovou a minha 
pena, porque vieram a nosso encontro todos os meninos e mullieres, 
para recepcionar-nos e chorar em altas vozes os nossos traballios ou 
sofrimentos. 

Fiquei sem ornamento, porque mo tiraram aqueles bárbaros e 
dele fizeram presente a um grande mago seu, ao qual todos eles 
mostravam vassalagem. Despeda<;aram a patena, para pendurarem 
os fragmentos ao pesco<;o. Tiraram-me urna rede de dormir e um co
bertor, que eram todo o meu enxoval, ficando eu somente como que 
em questao de vestes trazia no corpo. Desta forma o fogo tinha de 
servir-me de coberta contra o frio, que era muito grande nas rigorosas 
noites do inverno. 
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XXXI. MINHA SEGUNDA ENTRADA NESSA PROVÍNCIA 

Com sucesso tao adverso pretendia o demonio arredar-nos de 
empresa tao importante, mas a avidez de ganhar tantas almas para o 
céu fazia olvidar esses trabalhos. 

Tornei a preparar-me para fazer outro assalto aquele alcácer, tao 
apetrechado de ardis do demonio e fortificado com tantos ministros 
seus. Nao encontrei qualquer desanimo nos índios, mesmo que a 
morte daqueles seus irmaos e companheiros, em número de sete, pu
desse acovardá-los. Até ao contrário, causou-lhes novo animo o fato 
de have-los feito entender a glória de sua ac;ao e o premio esperado, 
que já tinham no céu, por haverem ·confirmado com o seu sangue a fé 
há pouco recebida. 

Por aqueles dias ocorreu que, as nove da noite e na maior das es
curid6es dela, ouvíssemos, desde algumas quebradas muito altas de 
montes, entre cujos meandros corria um rio caudaloso e encachoeira
do em diversos lugares, um "ai!" tao dolorido e terno, tao penetrante 
e repetido, que nos causou a todos nós estranheza incomum. Isso 
porque nem o enorme ruído do rio, nem a distancia nao pequena 
donde aquela queixa comec;ara, diminuta em absoluto o som e lásti
ma daquela voz. 

Foi meu primeiro pensamento que se tratava de alguma alma 
fortemente atormentada no purgatório. Saí a pracinha do povoado, 
onde muitos já se encontravam, porque, segundo se deduzia da voz, 
em questao de minutos ela se aproximava mais e mais do "pueblo". 
Em seguida foi como um raio que passou por meio de nós, na forma 
visível de um vulto, a modo de nuvem branca da altura de um ho
mem, e, entrando na igreja, desapareceu a poucos passos da entrada. 
Disse-lhe alguns "responsórios" e, no dia seguinte, a missa. 

Todos os índios ficaram nao pouco espantados, por terem visto 
tao nitidamente coisa da outra vida, dizendo uníssonos de que vinha 
a ser a alma de algum dos meus companheiros. 

Todo o meu desejo era ir ver o grande cacique Tayaoba, por jul
gar que, ganho ele, teria os demais de meu lado. Foi da vontade do 
Senhor que meu desejo se cumprisse. É que a curiosidade de ver-me, 
trouxe aquele povoado um grande cacique, o qual trazia consigo sua 
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mulher e seus dois filhos: sinal evidente de amizade! Nunca afa~tava 
ele de mimos olhos: coisa que muito estranhei. Cedo, porém, tirou
me ele próprio da dúvida, dizendo-me: 

"Padre, nao te espantes ante<? fato de eu olhar com tanto cuidado, visto que a isso me 
leva meu desejo! É para ver, com os meus próprios olhos, se se constituí em verdade 0 

que de vós nos dizem os magos. Afirmam eles que sois diferentes dos homens, que vindes 
a ser monstros, que tendes chifres na cabefil, e que vossa crueldade é tamanha, que vosso 
sustento comum importe em carne humana, sendo pois vosso modo de proceder intratá
vel. Trouxe-me para cá semelhante engano, que é também o que retardou ao Tayaoba em 
sua vinda e visita. Em breve contudo irei e sem falta o trarei a tua presenftl ". 

Em questao de poucos dias cumpriu a promessa, e veio o bom 
velho visitar-me, acompanhado de sua . mulher e de quatro filhos e 
deixando outros vinte em suas terras. ' 

Acolhi-o com muita honra, acariciando nao pouco a seus filhi
nhos:. coisa que .aque~a gente tein em grande estima. Da minha pobre
za de1-lhes as ninhar1as em meu poder, fazendo o mesmo aos demais 
de sua companhia. 

A voz da vinda do Tayaoba chegou a todos os nossos povoados, 
sendo que a porfia vinham ve-lo de 30 e 40 léguas e se maravilhavam 
a vista de um homem tao famoso. 

Logo tratei de entrar em sua terra: novidade que o deixou nao 
fouco s~tisfeito. Pareceu-nos menos acertada a viagem pelo rio, e por 
isso partimos P.ºr terra. Tendo caminhado tres dias, demos num campo 

·algo extenso, visto que todo o trajeto até ali tinha sido através de ·mato 
muito espesso. Pareceu-me a mim, e de modo igual aos índios, que o 
lug~r era apto para a fundac;ao de um bom povoado. Erguemos logo 
ma1s urna formosa cruz, que todos adoramos. 

~inha casa veio a ser a sombra de urna árvore. Nela possuía eu 
urna rmagem da Conceic;ao da Virgem, de meia vara, e minhas armas 
ou seja urna cruz, que de contínuo levava nas maos. 

Veio ver-me muita gente, sendo que daqueles, dos quais acitna 
disse que tinham pretendido matar-me, apareceram nao poucos. 
Vendo que eu nao possuía defesa, dado que apenas 30 índios me 
acompanhavam, o Tayaoba tratara de chamar a sua gente, precaven
do-se contra o que depois sucedeu. 

Resolveram pois os feiticeiros matar-me e que fosse bem depres
sa. Em todo o caso, antes que o Tayaopa juntasse· sua ·gente, veio acu
dindo aquele campo durante toda a noite tanta chusma de inimigos, 
que ao menos seriam 3.000 índios. · 
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Tratamos nós de fazer um palanque em nossa defesa, mas nem a 
escuridao da noite o permitia, nem o número diminuto de gente pos
sibilitava qualquer coisa. 

Já havia passado a meia-noite e, segundo seu costume, ao romper 
do dia os inimigos haveriam de atacar-nos. Aconselharam-me pois os 
meus índios que, servindo-me das trevas da noite, saísse daquele 
campo e me protegesse pela espessura daqueles bosques. Eles mes
mos ficariam para garantir a mao e, na primeira refrega, tratariam de 
escapar. Disse-me o bom do Tayaoba: 

"Padre, teremos de pelejar ao amanhecer, e pode ser que me matem! Faze-me, pois, filho 
de Deus pelo batismo!" 

Disseram o mesmo os gentios ali presentes, aos quais eu já havia 
dado instru<;ao a respeito destes mistérios divinos, pois eram catecú
menos. Batizei-os, e o Tayaoba veio a chamar-se de Nicolau. 

Apenas me havia retirado daquela árvore, sendo acompanhado 
de tres índios e um menino que me ajudava a missa, atacou, com todo 
o silencio, a meu alojamento por um dos lados urna tropa de gentios. 
Ouvimos contudo o ruído e, aguilhoando o passo, metemo-nos num 
bosque. Com a escuridao da noite e nossa pressa na saída, ficou a 
santa imagem para trás. Lembrou-se meu sacristao de seu esqueci
mento e, sem dizer-me qualquer palavra, voltou ao posto para recu
perar a imagem. Reconhecem-no os inimigos, que já haviam despe
da\ado aquela efígie sagrada. Amarraram-no pois e o levaram a seu 
povoado. 

Ao clarear do dia, travou-se urna breve peleja, por serem tao 
poucos os nossos. Mataram estes a alguns dos inimigos que, sendo 
tantos, se tornaram presa fácil das flechas. Os nossos saíram-se sem 
lesao nenhuma. 

Tinha dito um dos caciques contrários as suas mancebas desde já, 
que como despojos da guerra, levar-lhes-ia um excelente peda\O de 
meu corpo, e era a título de convite para a festa da vitória. Tinha ele 
em seu próprio povoado um inimigo, o qual viera em sua companhia, 
para nessa ocasiao matá-lo. Fe-lo assim, porque, pondo-se a seu lado, 
logo que se atacou, traic;oeiro atravessou-o com urna seta. 

Todo aquele dia caminhamos, meus companheiros e eu, pela es
pessura daquele bosque cerrado. Eu, que em absoluto me achava livre 
de cuidados, tormentos e penas, por ver que assim vencia satanás, 
opondo-se ao Evangelho, achava-me revolv~ndo em mim diversas 
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coisas. A que mais me fazia sofrer, era que, na aparencia, ficava fecha
da a porta ao Evangelho Sagrado em toda aquela província tao grande. 

As quatro da tarde chegamos, bem cansados, a um arroio, onde fi
zemos alto, para recuperarmos as fon;as naquela noite. Nao tínhamos 
conosco nada como que púdéssemos entreter a natureza (ou fome na
tural), porquanto nos encontrávamos todos em jejum desde odia ante
rior. Também nao havia com que fazer fogo. Conseguiu-o contudo a 
necessidade e a indústria, porque um dos meus companheiros chegou 
a produzir fogo com dois pauzinhos. Os outros se espalharam por 
aquele mato e, ao cabo de pouco tempo, voltaram com a comida·. Tra
ziam eles, numas folhas grandes, um bom feixe de funges e da mesma 
forma vinha um deles com algumas raízes de árvores bem grandes 
que, na cor e feitura, se pareciam a nabos. O outro deles trouxe urna 
grande bra\ada de ramos de árvore. Os fungos envolvidos nas folhas 
meteram-nos no braseiro e ali se cozinharam. As folhas de árvores 
tostaram-nas nos mesmos ramos a chama do fogo. 

Já preparada a comida, puseram-se a arranjar-se a mesa, que im
portou numas folhas, chamadas ''bihao" na Terra Firme, muito gran
des por sinal. Foi ali que puseram as folhas e os fungos . 

Fiquei eu mesmo olhando por uns instantes para aquela minha 
comida ... Enternecido parei em ve-la, até que meus companheiros me 
rogassem a que comesse. 

Aquele que nunca experimentou o manjar de trabalhos pela con
versao de gentios, nao é capaz de perceber o gosto destas ervas. Pro
vei os furtgos, mas eles resistiram com a sua dureza. Comi das folhas, 
cujo sabor, sem qualquer exagero, era como de sardinhas salgadas. 
Trouxeram-me, a título de sobremesa, aquelas raízes cruas, cujo gosto 
era semelhante ao da raíz de pau (aipim ou mandioca), ainda que 
fosse mui tenra. · 

Para beber, faltava urna vasilha, que foi providenciada pela in
dústria inventiva. Tomou um dos índios urna folha daquelas grandes 
e, fazendo um recipiente preso por um espinho, encheu-o de água e 
mo colocou nas maos. · 

Acabei com dar grac;as ao Senhor por comida tao suave, pois re
almente o foi, e muito, para a alma. Serviu .. me esta ac;ao de ensaio, 
para perder o medo a fome e aos trabalhos, e foi sem que jamais, em 
outras ocasiües semelhantes, me dessem qualquer cuidado. Somente 
mo proporcionava o esfor<;o de nao diminuir a confianc;a, que se deve 
ter na Onipotencia Divina. 
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XXXII. A ENTRADA DE ALGUNS ESPANHÓIS 
A UM POVOADO PEQUENO DE INFIÉIS, 

E O QUE LHES OCORREU 

Chegou a saber-se numa povoa<;ao de espanhóis, chamada Vila . 
Rica, que os índios da província de Tayaoba me tinham recha<;ado 
por duas vezes. Julgando que suas armas eram poderosas bastante, 
para vingar a tal afronta, e, de passagem, voltarem carregados de 
índias e muchachos para seu servi<;o, pois é este o interesse ordinário 
de suas entradas, puseram-se ao preparo de sua jornada. 

Desci a essa vila, movido de · compaixao pelo apoucado de seu 
poder, para que nao o intentassem. Explanei-lhes a multidao de gente 
que lá havia, o risco de muitos passos perigosos e, vendo que persis
tiam em seu intento, juridicamente pedi as justi<;as que nao permitis
sem aquela entrada, pois tinha como certo que dela ninguém sairia 
com vida. 

Subiram, mesmo assim, as montanhas 70 espanhóis com 500 ín
dios amigos, sendo que eu achei necessário ir com eles até certo lugar. 
Tinha por finalidade defender de suas maos urna partida de gente, 
que já se me havia entregue, e era por seu intermédio que eu pensava 
conquistar os restantes . Já estavam eles de paz e sem dúvida a dariam 
de modo igual aos espanhóis. Estes, no entanto, haveriam de aprisio
ná-los e levá-los cativos, e ainda, para justificarem o seu negócio, en
forcariam a alguns deles. Nao era falso meu pressentimento, como se 
provou pelo que depois aconteceu. 

Fizemos esta viagem'b Pe. Diogo de Salazar e eu. Os soldados fo
ram dar num pequeno povoado de urnas oito chocinhas de gentios, 
onde havia nao poucos dos que, na segunda vez, tinham pretendido 
matar-me e 'que haviam capturado o menino, cuja tarefa era ajudar
me a missa. 

Logo que os inimigos nos pressentiram, saindo como le6es, der
rubaram com as suas setas a quatro índios amigos. Mas, ao notarem a 
presen<;a de escopetas, trataram de retirar-se ao bosque. 

Com os gritos dados pelos feridos e a flecharia atirada pelos ini
migos, crescia de tal modo o temor, que alguns espanhóis resolveram 
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discutir a sua retirada. Era contudo um conselho mal ideado, porque 
os índios haveriam de atacá-los em passos perigosos e com facilidade 
ali os liquidariam. 

Mudaram, pois, de parecer e logo ergueram um palanque, nao já 
para vencer os índios, seilao para evitarem o ser vencidos por eles. 
Acharam os nossos índios amigos urnas grandes panelas de carne 
cozida com milho, da qual me trouxeram um prato, pedindo-me que 
comesse. Comi daquilo, pensando tratar-se de carne de ca<;a. Pouco a 
pouco, porém, tiraram das panelas a cabe<;a, os pés e as maos cozi
nhados daquele menino, que me tinham aprisionado. A veriguou-se 
ter sido ele e foi através de uns mo<;os, que de entre os inimigos 
prendemos. Disseram eles que no dia anterior o haviam morto com a 
solenidade costumeira, da qual já falei algo atrás. 

Iam os inimigos avisando-se uns aos outros e fazendo grandes 
juntas, · e assim acometeram· o nosso palanque, fazendo-nos muito 
estrago comas suas setas, bem como derribando a índios e espanhóis, 
os quais, mesmo nao se achando em perigo, ficavam impedidos de 
tomarem armas. Muitos bárbaros morreram devido a tiros de esco
petas. 

Continuava-se contudo esta guerra, porque nossos índios lhes 
atiravam muitas setas a partir de nosso fortim, e os inimigos no-las 
devolviam com muito dano para nós. 

Meu companheiro e eu tratamos de pór um fim a esta guerra, or
denando aos nossos índios amigos que nao mais despedissem flechas, 
mas antes recolhessem as do inimigo, o qual, vendo-se desarmado, 
nos deixaria livre o passo para voltarmos, urna vez que já os espa
nhóis nao queriarn outro despojo. Comunicamos a eles nosso intento, 
mas, racionando mal, rechassaram-no, alegando que, com as setas 
que a tirávamos contra o inimigo, nós o impedíamos de acercar-se do 
forte. Era urna razao infundada, pois isso eles o faziam melhor que 
nós comas suas escopetas. . 

Ao quinto dia de nossa chegada, vieram a reunir-se cerca de 
4.000 índios, gente escolhida todos eles. Fizeram os espanho1s um 
conselho de guerra e, já se considerando no último dia de sua vida, 
chegaram ªº acordo de que, ªº entrar o mimigo no palanque, eles 
próprios houvessem de formar um bloco denso, e que deste modo se 
defenderiam, até que, acabada a muni<;ao que já era pouca, recorres
sem ao uso das espadas, o qual, urna vez que tinham chegado a este 
ponto, importaria no remate final de suas vidas. 
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Vendo este negócio em situac;ao tao arriscada, os índios amigos 
disseram-me: 

"Justo será que, visto que preveniste a estes homens a propósito de todo esse pmgo tiio 
grande, e eles por sua determinaffio se meteram nele, nós cuidemos de nossas vidas, de 
modo secreto nos retiremos e vamos escapando por estes bosques. Fiquem eles, pois tanto 
insistiram em ir¡, sita perdiffio!., 

Retruquei-lhes que nao seria urna ac;ao muito honrosa deixar os 
espanhóis em perigo tao manifesto. Que, pois, lutássemos e, quando 
já tivéssemos chegado ao último transe, a própria ocasiao haveria de 
oferecer-nos algum remédio, urna vez que já estávamos preparados 
para fugir pelos matos e eu esperava em Deus qué todos nós ficaría
mos com vida. 

Ordenei-lhes que nao mais atirassem qualquer flecha contra o 
inimigo o que, embora os espanhóis nao aceitassem este parecer, nós 
o julgávamos o único remédio e término daquela guerra. 

Travou-se logo mais urna batalha renhida. Colocados em suas 
trincheiras, os espanhóis já se batiam por sua própria vida. Nós, de 
nossa parte, retiramos os índios a pra\a de armas. A esta cobriram-na 
os inimigos num instante de flechas cravadas no solo, as quais os 
nossos foram recolhendo. Fizeram assim segunda e terceira vez, sem 
que os nossos despedissem qualquer seta. Com isso cessaram as 
flautas e os tambores, bem como a gritaria do inimigo, que estava 
confuso, por ver-se desarmado. . 

Os espanhóis também se mostraram confusos ante tal novidade, 
por lhe desconhecerem a causa e assim permaneceram até que a sou
bessem. E, vendo que os inimigos em tropel se despediam, para vol
tar as suas terras, demos as grac;as ao Autor de tudo. 

Os espanhóis, cantando a sua boa sorte e nao a sua vitória, trata
ram logo de voltar para as suas casas. Em nosso socorro tinha vindo 
grande parte dos índios, por . cuja causa havíamos feito aquela via
gem, ~.é., para libertá-los das maos dos espanhóis. Nao quiseram es
ses índios voltar as suas terras, pois estavam com receio de que os 
índios inimigos os matassem. 

Na verdade, saímos todos fugindo do perigo. Os espanhóis, aca
so julgando desonroso voltar as suas casas carregados de feridas, fu
gindo e sem nenhuma presa, puseram a mira em faze-la naquelas 
pobres ovelhas, que, fiadas em nós, nos seguiam. Tratam, pois, de 
instituir um processo, tendo como as~unto o modo como aqueles ín-
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dios por suas vezes me tinham pretendido matar e a conveniencia de 
se proceder a algum castigo. Fez-se assim, e a c;entenc;a foi a de que 
dois deles, que eram os caciques, se enforcassem. 

Informado disso, av~i a respeito desta determinac;ao aos dois 
caciques, aconselhando-lhes que com toda a sua gente se transferis
sem para aquelas serras e que daí, passados oito dias,· voltassem 
aquele posto, onde me encontrariam e haveríamos de tratar do bom 
assento de suas casas. 

' 
A meia-noite saiu com sumo silencio aquela pobre gente, fugindo 

ela da justic;a, que deveria ampará-la e favorece-la. Quando amanhe
ceu, o capitao espanhol mandou os seus alguacis, para efetuarem a 
prisao de toda aquela gente. Achand~se burlados, fizeram grandes 
diligencias para saber quem ou como os tirlha tirado. Nada chegou a 
saber-se, até que o próprio capitao viesse ter comigo e me perguntas-
se se acaso os tinha visto. · ~ 

Em resposta, disse-lhe que sim, e que na noite anterior lhes havia 
aconselhado que fossem embora para os bosques, buscando sítios 
para suas roc;as e sementeiras. Confuso e mais do que triste, o homem 
retorquiu: "Encomendaram-se a um bom Santo!" ... 

Depois partiram dali os espanhóis, e foi por nao se sentirem 
muito seguros dos inimigos. 

Meu companheiro e eu ficamos. Quando os índios fugidos volta
ram e se lhes assinalaram os sítios, fizeram as suas casas e roc;as, to
dos se batizaram e alguns deles hoje vivem como bons cristaos. 
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XXXIII. PELA TERCEIRA VEZ PROCURA A COMPANHIA 
TORNAR ÁQUELA CONQUISTA 

Muito ufanos ficaram, sem dúvida, os demonios, por se verem 
naquele alcác;ar senhores absolutos de urna imensidade de almas, e 
vitoriosos, pelo fato de haverem conseguido desterrar de lá por duas 
vezes o Santo Evangelho. 

Nao desesperei, contudo, eu mesmo da vitória. Até ao contrário, 
pois os conselhos que me davam no sentido de eu desistir daquela 
empresa absolutamente impossível, só tiveram como efeito inflamar
me ainda mais o animo para sua conquista. 

As próprias cartas de amigos~ indicando que, deixados aqueles 
perigos tao seguidos, eu me retirasse ao descanso e conservac;ao de 
minha vida, impeliam-me a arriscá-la. 

Invoquei o auxílio dos Sete Arcanjos, príncipes da milícia celeste, 
a cujo valor ou valentía dediquei a primeira das povoac;oes que hou
vesse de erguer. Tinha eu un1a imagem pintada, da altura de vara e 
meia, daqueles Príncipes, pu-la em sua moldura ou caixilho e levei-a 
comigo em procissao ... Foi durante aqueles tres días, a que me referí, 
dizendo que havia andado até o campo de onde me expulsaram e 
levaram preso o menino, estando eu acompanhado de apenas 30 ín
dios, para que a vitória sobre feras tao infernais somente a Deus se 
atribuísse. Assim chegamos, coro tal procissao, até enxergarmos 
aquele campo. 

Nao mais divisei a cruz que havia levantado e cuja altura embe-
lezava aqueles campos. Por outra, achei-a desfeita em cinzas por 
aqueles bárbaros. Em seu lugar levantei, porém, outra cruz e ali fize
mos, com toda a pressa possível, urna forte palic;ada, bem como urna 
igrejinha, na qual celebrava a Missa todos os dias. Foi ali que n~s 
metemos a esperar a fúria daqueles tigres. Julgaram todos, a partir 
das aparencias externas, que ali eu tinha muita gente, reunida na
quele forte. Vieram ver meus petrechos, mas, recebendo eu a gente na 
porta do forte, impedía sua entrada. 

Sobreveio-nos a falta de comida, e eu me sustentei por muitos di
as com talos de arbustos silvestres, folhas tostadas de árvores e raízes 
de cardos selváticos. Cada dia tinha eu novas a propósito de juntas 
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(de guerra), feítas contra a minha pessoa. Quem mais ardía em furor e 
desejo de devorar-me, era um mago chamado Guirabera. Fez-se cha
mar de Deus e, através de suas mentiras, ele se havia apoderado da
quela gente. Era carne humana sua comida ordinária. E, quando 
construía alguma casa ou ·efetuava alguma outra obra, a fim de rega
lar a seus operários, mandava buscar o índio mais gordo de sua juris
dic;ao e a custa desse pobre faziam eles o seu banquete. 

Aos que vinham visitar-me, depois de explicada a finalidade da 
minha própria vinda, presenteava-os com alguns anzóizinhos, agu
lhas e alfinetes, que, embora aquí, na Espanha, sejam de pouca esti
ma, lá o sao de grande. 

Dessa forma foram eles cobrando amor as minhas palavras. Aju
davam-me nisso meus companheiros comas suas, falando bem aos 
gentíos. Estes, depois de verdadeiramente informados a propósito de 
minhas intenc;oes, apresenta\lam-se cada dia em tropas, trazendo 
consigo suas mullieres, seus filhos, E?eus enfermos, seus bens e pe
quenas posses. Assim deixavam: as suas mansoes, suas roc;as ~ suas 
terras, em que haviam nascidó, para povoarem aquele posto· e nele 
ouvirem a Palavra Divina. 

Ali se "reduziram" todos áqueles que, da primeira vez, quiseram 
matar-me e vieram a matar os sete índios, que já mencionei. Aquele 
sítio povoaram-no de forma os que, na segunda vez, me desterraram 
~ deram a morte ao menino que me ajudava a Missa. Ali mostraram 
eles o seu airependimento pelos agravos que me haviam feíto. Ali 
confessavam a sua culpa, lavando-a com o Sacramento do Batismo 
lhes conferí. 

Ajuntaram-se naquele campo por volta de 1.500 fanu1ias. Foi 
enorme o número das crianc;as que foram batizadas, tomando o céu 
para si as primícias de nao poucas, as quais,· recém-purificadas, voa
ram para o alto. 
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XXXIV. COMO SE FOI DESAMPARANDO AQUELE GRANDE 
FEITICEIRO CHAMADO GUIRABERA, E ELE TAMBÉM 

' . 
SE RENDEU A VERDADE 

Vendo aquele grande mago de nome Guirabera, que já nao bas
tavam as suas mentiras e os fabulosos sucessos que contava para con
ciliar o seu crédito e para deter a gente, no sentido de que nao fosse 
ouvir com insistencia a Palavra de Deus, resolveu ele próprio visitar
nos. Para tanto lhe indicamos um dos nossos povoados, em que tres 
padres nos reunimos e lhe mandamos recado de que ali podia ver-
nos com toda a seguran<;a. · 

Assim ele compareceu, fazendo-se acompanhar de 300 índios, 
' armados de arcos e flechas. A sua frente ia um dos principais caci-

ques, que levava urna espada desnuda e erguida na mao. Atrás dele 
achava-se urna tropa de mancebas suas, otimamente adornadas, que 
levavam em suas maos alguns instrumentos de vasilhame e outras 
coisas de seu uso. Muito bem vestido, ia ele mesmo desfilando no 
meio de todo esse acompanhamento. Sem parar, deitava ben<;aos a 
inodo episcopal, pois mesmo nisso o demonio o industriara a mara
vilha. 

la sua gente estendendo no chao a nao poucos panos, para que 
seus pés deixassem de tocar o solo. Muitos até tiravam as roupas com 
que andavam vestidos, pondo-as a seus pés com cuidado pertinaz e 
grande diligencia. 

Nao quis ele entrar em nossa casa. Segundo se julgou, foi por 
causa de seu receio de que nós o matássemos, para comé-lo. 

Pomos entao a porta nós. Ali lhe colocaram um banco, adornado 
nao pouco de roupas várias. O mesmo fez-se com respeito a seus pés. 
Acomodados' em tres cadeiras, nós passamos a ouvir a sua arenga, 
sendo ela a de um homem que a tanto se havia al<;ado por sua elo-

•• A • quenc1a. 
Falou-nos da satisfa<;ao tida em ver-nos, porque desejava que o 

considerássemos seu amigo, e de outras coisas mais, muito bem ex
pressas. 

138 

De nossa parte lhe respondemos por ora em termos breves, mas 
que depois haveríamos de falar-lhe com mais vagar. 

Demos-lhe de presente o que nossa pobreza permitia. 
No dia seguinte, já mais seguro, veio visitar-nos e entrou em nos

sa casa. Ali, diante de mtiitos dos seus, dei-lhe a entender que havia 
um só Criador, e que todos éramos obra sua. Que Ele dava os tempos 
como lhe aprazia; que criava homens "de novo11 e conferia a morte a 
outros, sem que ao ensejo destas nossas diligencias fossem de im-
portancia. . . 

Disse-lhe quao ignorante ele era, pois, sendo índio como os de
mais, ó qual bebia, comia e tinha as mesmas necessidades das bestas 
quanto a comer, dormir e outras tao comuns, bem como esquecendo
se de si mesmo e de seu Criador, intitulava-se Deus. ASsim sendo, 
que se reconhecesse a si mesmo como homem e ainda menos, pois 
possuía menos juízo que todas, pelo fato de inventar tais loucuras. 
Mostrou ouvir-me de boa vontade e, negando tudo que a seu respeito 
a fama havia propalado, convidou-nos a que fóssemos a seu _povo, 
onde desejava regalar-nos. 

Alguns dias depois nos pusemos a caminho o Pe. Sima o Masseta 
e eu. Recepcionando-nos com bom semblante o índio, arvoramos logo 
o estandarte da cruz no meio daquela cova de leoes, porque todas 
aquelas serras e quebradas eram o habitat de magos e feiticeiros. 

Fundamos ali urna povoa\ao de 2.000 vizinhos e de covas de fe
ras, em que nunca se haviam visto senao bebedeiras, desonestidades, 
inimizadés, mortes, banquetes de uns pelos outros ou canibalismos. 
Eram como que capitaneados pelo demonio, de cuja doutrina proce
diam tais conseqüencias. Vivendo antes numa inquieta\ªº contínua, 
agora já feita aquela terra um paraíso, ouvia-se a palavra de Deus na 
Igreja. Em suas casas, antes de adormecer, os índios rezavam em alta 
voz as ora<;oes, e o mesmo faziam ao despertar. 

Em vez de afiarem ossos humanos para suas setas, já lavravam 
ou fabricavam cruzes para as levarem ao pesco<;o, e com fervor acu
.diam a catequese, procurando saber o necessário a seu batismo. 

Todas as povoa<;oes que naquelas províncias fundamos, atingi
ram a treze. Nelas pregava-se todos os domingos e dava-se a doutri
na todos os dias do ano. Muito freqüentes eram as Confissües. Em 
algumas das primeiras redu<;ües colocamos o Venerabilíssimo Sacra
mento do Altar. Nos "pueblos" em que se achava presente o Senhor 
Sacramentado, nao se permitiam amancebamentos nem outros vícios. 
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Sua gente comungava quatro vezes ao ano: o que se fazia com boa 
disposic;ao, através de confissao sacramental e disciplina ou ac;oites 
em penitencia oito dias antes. 

Com tudo isso aumentava cada dia a gente no aproveitamento de 
suas almas e deitavam-se crescidas raízes na fé: com o que florescia 
toda aquela cristandade. 

Todos os domingos celebravam-se as Missas com canto de órgao 
e com instrumentos musicais muito bons. 

A vista disso as grandes províncias de gentios, fronteiric;as a nós, 
desejavam que entrássemos em suas terras para o ensino de seus fi
lhos. 

Chegou, no entanto, o "juízo final" daquelas reduc;oes e das espe
ranc;as havidas de se fundarem outras, e foi por intermédio dos vizi
nhos de Sao Paulo. 
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XXXV. A PROPÓSITO DA INVASÁO HOSTIL 
. ' 

QUE OS MORADORES DA VILA DE SÁO PAULO 
FIZERAM NESTAS REDU<;ÓES . 

A Vila de Sao Paulo acha-se fundada ao Sul, 1 no lugar mais avan
c;ado terra a dentro de toda aquela costa. Dista 16 léguas do mar e 
está fortificada com urna serta muito alta, que chamam de "Panamá2 

Piacaba": o que quer dizer lugar donde se ve o oceano. Tao empinada 
é aquela serra, que bastariam quatro homens para impedir a passa
gem a grandes exércitos. 

Existe outro caminho, capaz de facilitar em muito o avanc;o para 
essa vila: seria um trilho (bastante) plano desde o rio "Ginero"3 

abrindo-se um trecho de mato, mas isso repugna muito aos de sao 
Paulo. 

Trata-se de terra fertilíssima, que produz trigo, milho e vinho 
(uva), carnes de vaca e porco. Beneficia-se isso e se leva ao comércio 
pela costa no lombo de índios e índias, a quem carregam como mulas, 
mesmo que tenham filhos para criar. 

Os moradores daquela vila sao castelhanos, portugueses e italia
nos, e gente de outras nac;oes, aos quais ali agregou a vontade de vi
vere131 com liberdade e desafogo, e sem qualquer apremio da justic;a. 

E seu "instituto" (norma consagrada!) destruir o genero humano, 
matando a seres humanos, se estes, para fugirem da miserável escra
vidao em que os püem, lhes escapam. 

Passam dois e tres anos nesta cac;a de gente, como se fossem 
bestas ou bichos. Por vezes estiveram-no de dez a doze anos e, vol
tando as suas casas, acharam filhos novos, provenientes .daqueles 
que, pensando já mortos a eles próprios, tinham se casado com as 

1 Quer dizer, sem dúvida, o Pe. Montoya, que ela está fundada na parte meridional 
do Brasil ou seja ao Sul das principais povoac;oes daquele país, pois de fato esta 
cidade, que hojeé a capital da Província (ou do Estado) do mesmo nome, está si
tuada perto dos 23 graus de latitude austral (Nota do editor de 1892). 

2 Deve ser "Paraná Piacaba" ou até "Paranapiacicaba", tratando-se de erro tipográfi
co no original impresso de 1892. 

3 "Rio Janeiro", como entáo se dizia, ou "Rio de Janeiro", como hoje se diz. 
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suas mullieres, mas trazendo também eles consigo os que haviam 
engendrado nas selvas. 

Dado que hei de falar sobre este ponto em outro lugar, basta por 
ora como novidade essa noticia. 

Entrou essa gente, pior que "alarbes"4 em nossas reduc;oes: cati
vando, matando e despojando altares. Forno-nos com pressa tres pa
dres rumo a seus ranchos e alojamentos, onde já retinham muita 
gente presa. Pedimo-lhes que nos devolvessem os que haviam cati
vado, pois nao eram poucos os que possuíam acorrentados. 

Como loucos frenéticos gritaram de imediato, dizendo: "Pren
dam-nos! Prendam-nos, pois sao traidores!" Juntamente dispararam 
alguns arcabuzes, ferindo oito ou dez dos índios que nos acompa
nhavam. Morreu um deles, ali mesmo, devido a um balac;o, que lhe 
deram numa das coxas. O Pe. Cristóvao de Mendoza saiu ferido de 
um flechac;o. 

Ao Pe. José Dómenech tomaram-no preso, dizendo-nos palavras 
como as que por fim tinham de sair de suas bocas sacrílegas. Afirma
vam, por outra, que nao éramos sacerdotes, mas demonios, hereges, 
inimigos de Deus, e que pregávamos mentiras aos índios. 

Apontou um deles a sua escopeta na direc;ao do meu peito, sendo 
que eu lhe abri entao a minha roupa, a fim de que a bala entrasse sem 
resistencia. 

Pouco depois entraram a som de caixa e em ordem militar nas 
duas reduc;oes de Santo Antonio e Sao Miguel, destroc;ando índios a 
machadadas. Os pobres dos índios com isso se refugiaram na igreja, 
onde os matavam - como no matadouro se matam vacas-, tomaram 
por despojo as modestas alfaias litúrgicas e chegaram mesmo a der
ramar os (santos) óleos pelo chao.5 

E, se os padres, como o desejaram, tivessem saído com o Santís
simo Sacramento nas maos, para com a sua presenc;a reprimirem 
aquelas bestas ferozes, e nao houvessem julgado mais certo desistir 
de tal, teríamos assistido, sem dúvida, a um ato de sumo escandalo 

\ 

da parte daqueles hemens perdidos ou perversos. E nao foi semente 

4 
Nao sabemos de ninguém que tenha dado este nome de "alarbes" (arábes) aos 
moradores de Sao Paulo. Em outras histórias é muito comum chamá-los de "ma
melucos", alcunha que os portugueses deram aos mesti9os do Brasil. Verificou-se 
esta 11 invasao, de que fala o Pe. Montoya, no ano de 1628 (Nota do Editor de 
1892). 

5 Consta, e muito mais do que isso, de informa9oes autenticas, que se apresenta
ram. (Nota marginal do Pe. Montoya). 
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nesta, mas também em outras reduc;6es, que os padres me pediram 
que tirássemos esse Senhor (Sacramento) com toda a reverencia e 0 
colocássemos a entrada da igreja, para impedir-lhes a passagem. Dis
se-lhes entao: 

"Querem acaso que estes hereges se apoderem do Santíssimo Sacramento e, diante de 
nossos olhos, joguem-no ao chao, e o pisoteiem e queimem?" 

Assim, foi preciso consumi-lo e desterrá-lo do altar, em que era 
venerado por gente, que até ontem tinha sido paga e infiel. 

Entraram eles no aposento de um dos padres, prometendo-se a si 
mesmos encontrar um grande tesauro, mas acharam apenas duas 
camisas, feítas em pedac;os,6 e urna sot~üna de algodao, muito velha. 
Em vez de se edificarem a vista da pobreza daqueles homens apostó
licos, fazendo "bandeirasfl daqueles panos, as mostraram aos índios, 
dizendo: . ·-

"Ve-de que pobretoes tendes em vossas terras! Por niJo terem o que comer em suas pró
prias, aparecem eles com embustes no meio das vossas! Ve-de suas camisas! Nós sim 
andamos bem vestidos e muitas coisas temos para dar-vos! Nao vos convém terdes em 
vossas terms a tais pobretoes, e por isso viemos lan{:á-los Jora de toda esta regiiio, porque 
é nossa esta terra, e niio do Rei de Espanfza". 

Enquanto um dos mesmos pregava tais coisas, os outros continu
avam matando. 

Serviu-se um dos índios do Pe. Sima.o, fugindo da morte, que um 
<lestes Iadroes quería dar-lhe. Para tanto abrac;ou-se com o padre, 
mas mesmo assim aquele o matou com um balac;o, sem dar-lhe o 
tempo de se confessar. Foi com nao pequeno perigo de matar também 
o padre e sem qualquer respeito as suas veneráveis cas. Repreendeu-
o este, prometendo-lhe a paga devida no infemo. Respondeu, no en
tanto, o malfeitor: 

"Hei de salvar-me apesar de Deus, porque para tanto o homem niío precisa de mais que 
crer". 

Hoje já sabe esse homem, por experiencia própria, a falsidade de 
sua doutrina, pois mataram-no com tres ba~ac;os, sem que antes pu
desse confessar-se. Em seguimento de sua alma sumiu-se seu corpo, 

6 
No texto original espanhol está aqui a palavra "camillas": ·o que em vernáculo seria 
o mesmo que "caminhas" ou padiolas e até macas. Por nao fazer sentido, deve ser 
"camisas", como aliás ocorre, em contexto mais abaixo, no próprio original espa
nhol. 
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que nao se achou na sepultura, na qual, com dúvida de que o mere
cia, foi enterrado. 

Nao quero olvidar um seu modo "gracioso" de govemo, mostra
do nestas a<;óes hostis e invasoes: - Levam eles consigo uns lobos ves
tidos de peles de ovelhas, os quais nao passam de uns verdadeiros 
hipócritas. Tem por ofício o de, enquanto os demais andam roubando 
e despojando igrejas, bem como atando índios adultos e despe<ltl<;an
do crian<;as, mostrarem eles mesmos grandes rosários pendurados ao 
pesco<;o. Além disso se aproximam dos padres, pedem-lhes confessar 
e se metem a falar sobre a ora<;ao e o recolhimento. Quando naquelas 
paróquias se administramos sacramentos, póem-se a discorrer sobre 
o grande bem, que consiste em servir a Deus. E, enquanto se acham 
falando destas coisas, vao passando com grande pressa as contas do 

" . rosario ... 
Juntaram esses homens gente infinita de nossas aldeias e de ou

tros lugares, ainda ocupados por gentios, os quais por palavras já se 
tinham comprometido conosco no sentido de se reduzirem. Originou
se-lhes urna peste, de que muitos morreram sem batismo e, sendo 
cristaos, sem confissao. Tratamos nós de irmos batizá-los e ouvi-los 
de confissao, sendo que eu me oferecia a isso, mas eles nao quiseram 
dar-me licen<;a para tanto. 

Soubemos que já pretendiam ir-se embora e que pensavam em 
queimar os enfermos e impedidos de viajar. Mandei que fosse ter 
com eles o Pe. Cristóváo de Mendoza, para que lhes pedisse a per
missao de antes os batizar ou ao menos a sua nao-matan<;a. Respon
deram, com as suas astúcias costumeiras, dizendo que nos avisariam, 
mas, retirando-se daquele posto, que é urna espécie de curral maior 
que a pra<;a de Madrid, puseram fogo as cho<;as, que todas sao de 
palha, onde queimaram muitíssima gente com inumanidades de fe
ras. 

Em seguimento <lestes "alarbes" foram os Padres Simáo Masseta 
e Justo Mansilla, acompanhando eles a seus fregueses, os quais todos 
os levaram, sem deixar um só que fosse. 

Tinham os padres consigo a cinco índios, que lhes carregavam 
duas redes de dormir. De acordo com a sua desumanidade de sempre 
os paulistas lhos tiraram, obrigando assim aos padres a que eles 
mesmos as carregassem as costas. 
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Fizeram no caminho obras 
de muita caridade, porque, fi
cando para trás, achavam eles, 
em lugares de pernoite e aloja
mentos, enfermos para batizar e 
confessar: no que realÍzaram 
obras de varoes apostólicos. , 

Aos mortos que ficavam 
pelos caminhos, nao era possível 
enterrá-los. 

Tendo percorrido quase 300 
léguas a pé, chegaram a Vila de 
Sao Paulo, pediram por justi\a 
em vários pontos, mas é coisa de 
fic<;ao usar aquí o nome de justi
\ª· A tudo trapacearam as justi\.?S 
e, já desesperados de qualquer 
remédio, voltaram eles pelo 
mesmo caminho, sendo acompa
nhados de assobios e burlas a seu 
respeito. A própria justi\a de Sao 

As "descidas" 011 "entradas" dos bandeiran
tes paulistas. Aquí, segundo o desenho de /./. 
López, os se11s ataques as mais diversas Redu~ 
fesuíticns entre os anos de 1629e1696. 

Paulo foi em seu percal\o junto com os seus moradores, chamando-os 
de cachorros, hereges, ·infames e atrevidos, que tratassem de voltar as 
su~s te~as. E, para que nao se ficasse em meras palavras, puseram as 
ma~s violentas na pessoa do Pe. Simao Masseta, sem qualquer respeito a 
sua 1dade e venerandos cabelos brancos. Clamava o povo, dizendo que 
prendessem a esses caes. 

Indo os ditos dois religiosos acolher-se ao Colégio ali existente e 
próprio da Companhia de-Jesus, anteciparam-se-lhes alguns civis, que 
lhes fecharam as portas com ruído e vozerio estranho e os levaram 
presos com ordem de juízes, a que ali chamam de "cfunara". Foram 
fechados na casa de um secular, em que estiveram retidos com guar
das, dando-se tudo com evidente desacato da dignidade sacerdotal e 
esperando eles, os padres, ainda outras e maiores afrontas a ser~m so
fridas por Deus e por suas ovelhas. 

Alguns padres daquela Costa do Brasil, que haviam sido prisio
neiros dos holandeses, ficaram tomados de espanto ante· os excessos 
dos paulistas e confessam que aqueles nao lhes fizeram qualquer desa
cato, mas muita cortesía e grande humanidade, por vezes até regalos. E 
isso, mesmo que fossem hereges e tao grandes inimigos da Compa
nhia. 
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XXXVI. PROSSEGUE A MESMA INV ASÁO DOS PAULIST AS 

A liberdade dos de Sao Paulo avolumou-se mais, e foi por falta 
de castigo. Assim, desde o ano de 1628 até os tempos presentes, nao 
cessaram eles de combater a cristaos, de cativá-los e vende-los. 

Fizeram com mao hostil a sua entrada na redu<;ao de Sao Fran
cisco Xavier, povoado de muitos moradores, onde desde muito tem
po se achava colocado o Santíssimo Sacramento. Bem informados a 
propósito das crueldades <lestes "alarbes", seus vizinhos se meteram 
em grande número nos bosques, indo para lá em companhia de suas 
mullieres e filhos, e dali saindo as suas próprias planta<;6es em busca 
de alimento. Nisso topavam contudo comos inimigos, que os prendi
am e atormentavam, para que lhes dissessem onde tinham deixado 
sua "chusma" ou gente, em cuja procura em seguida iam, levando-a a 
seus palanques ou pali<;adas. 

Em tais ocasi6es nao <leve opor-se-lhes resistencia, porque, usan
do de um alfanje, cortam a todos a cabe<;a ou lhes abrem as entranhas, 
a fim de amedrontarem aos demais. 

Duvidamos se houvéssemos de sair-lhes ao encontro com o San
tíssimo Sacramento nas maos, para atalher-lhes o caminho a estes 
inimigos do genero humano. Por mais acertado tivemos contudo con
sumí-lo. 

Coma pouca gente havida em nossa volta, fizemos urna pequena 
pali<;ada, para que nao nos colhessem desprevenidos. 

Foi a urna hora do día que, com barulho bárbaro, saíram de um 
pequeno mato e se meteram para dentro do nosso pátio. Percebendo 
o ruído, saímos de casa e tratamos de refugiar a gente nuns aposen
tos. Enquanto os demais arrebatavam tudo quanto viam, um "beatao" 
daqueles que atrás descrevi, pos-se a falar sem pressa com um padre 
sobre coisas muito espirituais, a confissao e as diferen<;as e graus 
existentes na ora<;ao (de caráter místico). 

Tinha ele o seu gibao ou "escupil'' (arma bastante usada por 
aquelas terras, a qual se parece com urna dalmática, descendo até os 
pés e importando num pano de algodao acolchoado ), sua escopeta ao 
ombro e sua espada cingida, bem como o rosário muito comprido nas 

146 

maos. Fingindo que rezava, ia passando com grande pressa as contas. 
Reparamos depois que ele contava, sem dúvida, os cativos que eles 
levavam, para calcular a seu quinhao: coisa a propósito da qual cos- · 
turna ha ver entre os di to~ nao pequenas rixas ... 

Desta vez nao tiveram 
nenhuma pressa, tendo sido 
por causa da boa diligencia 
dos padres. Assim um deles 
tomou urna mulher pelos 
cabelos, mas ela se defendia 
como homem, apesar de 
achar-se embara<;ada com 
um filhinho seu de seis me
_ ses. Nao podendo o traidor 
subjugá-la, arrebatou-lhe dos~ 

peitos o filho e o levou consi
go. Ainda nao comia o meni
no, e por isso um padre foi 
pedi-lo (de volta), para que 
nao morresse de fome. O que 
o possuía, nao queria dá-lo e, 
em vez disso, solicitou a mae 
do petiz como prisioneira, a 
qual nao cessava de lamentar 
a sorte de seu filhinho. Até 
muito tarde esteve o padre 
procurando abrandar o cora
<;ao bestial daquele tigre ... 

Saindo um deles da pali
<;ada, pos-se a incendiar mo
rosamente urna casa de pa
lha, pegada a igreja. Logo 
que ela come<;ou a queimar, 
principiou ele gritar: "Sejam
me testemunhas de que os 
padres sao incendiários!" 
Acorremos logo, para apagar 
o fogo e defender a igreja das 
chamas. 

O bandeiraute paulista de corpo inteiro: 
com o seu mosquetíio, escudo· e espada, bem 
como, sobretudo, seu gibao, está pronto para o 
ataque e a defesa . pevidq ao último, era como 
que invulnerável para a flecha do índio. Somen
te pelo uso das armas de fogo, o guaraní podía 
opor-se-lhe com efi_ciéncia. 
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Todos os que daqui nos foi possível fazer fugir, enviamo-los a 
Loreto e Santo Inácio, que eram os únicos que de treze povos nao se 
haviam atingido. 

As 13 Redufoes do Guaíra: apresentam-se elas, num mapa do Pe. José Sánchez Labrador 
por volta de 1780, como "Províncía do Guaíra, convertida pelos /es11ítas e destruída pelos 

mamelucos(!) portugueses". 
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XXXVII. COMO OS PAULISTAS DESTRUÍRAM 
UMA POVOA<;ÁO DE ESPANHÓIS 

E MUITOS POVOADOS DE ÍNDIOS A SEU SERVI<;O 

Cevados nos índios, aqueles lobos trataram de destruir ·aos espa
nhóis. Era a Vila Rica de 300 homens e tinha, sob a sua jurisdi<;ao, 
nove "pueblos" de índios, seus servi~ais. 

Iam os paulistas assolando os povoados indígenas, dos quais nao 
poucos indivíduos se acolherarn a vila, a qual também puseram cerco. 

Refugiaram-se os espanhóis num curral bem grandé ou capaz, 
cercado de taipas, onde se defendiam, mas vinham a morrer de fome, 
porque· os paulistas, como senhores do campo, impediam a busca de 
alimentos. 

Muitos dos índios presentes no forte iam-se em segredo ao ini
migo, e era só para poderern comer e aplaudir ao vitorioso. 

Já andava o negócio tao apertado, que até mesmo os espanhóis 
tratavam de entregar-se ao inimigo. Sua boa fortuna foi a de que o 
bispo, ignorando que suas ovelhas se vissem em tais apuros, se pu
sesse de viagem para visitá-los (desde Assun~ao) . Chegado a destino, 
percebeu sem mais o dano que aqueles lobos estavam causando, "ar
mou-se" de suas vestiduras pontificais, fazendo o mesmo os clérigos 
que o acorripanhavam no concernente as suas vestes sacerdotais, e 
com tal genero de armas foi ele ou foram eles para junto daqueles 
homens. Estes, depois de reconhecido o bispo e sem esperar que lhes 
falasse, retiraram-se um tanto: o que permitiu aquele povo encurrala
do respirar um pouco e cuidar de por-se a salvo. Preparou essa gente 
as suas embarca~oes e se desterrou a si mesma por mais de 70 léguas 
dali, baixando até ao povo de Maracaju, o qual, como já se disse, é o 
"seminário" da erva, e ficando aqueles inimigos de Deus os senhores 
da terra. 

Um dos moradores dessa Vila, tendo-se acertado como inimigo 
de ir a Sao Paulo ele com a sua mulher e <;asa, pó-lo em execu~ao. 
Subindo pelo Paraná acima e estando já no término de sua jornada, 
caiu numa emboscada dos índios de Sao Paulo, os quais, habituados 
a ferocidade, mataram-no a flecha<;os e lhe tiraram a mulher e tudo 
que levava. 
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XXXVIII. A SAÍDA DOS ÍNDIOS DE LORETO E 
SANTO INÁCIO DE SUAS TERRAS, 

FUGINDO DO INIMIGO 

O Pe. Francisco Vásquez Trujillo, Provincial entáo, tinha visitado 
por aqueles dias toda essa regiao. Esteve presente na destruic;áo ?e 
Sao Xavier e, com a clareza da notícia tida, ordenou-nos que multo 
secretamente dispuséssemos as coisas de maneira tal, que, quando 
fosse necessário fazer a mudanc;a em virtude do inimigo comum, ela 
se realizasse com seguranc;a e desafogo, encarregando-se de alcanc;ar 
para tanto a licenc;a da Real Audiencia de Chuquisaca . . . 

A sentinela que sempre tínhamos a postos, deu-nos aviso da vm
da do inirnigo. Devido a isso os índios trataram de mudar-se e deixar 
as suas terras, para escaparem com vida e liberdade. 

Em muito ajudou a essa mudanc;a um requerimento, que a Justi
c;a da cidade de Guaíra nos havia feito, pedindo que mudássemos 
aquela gente, visto que eles (os guairenhos), por causa de suas poucas 
fon;as, nao nos podiam ajudar contra um inimigo tao poderoso. 

. Foi contudo esse requerimento repleto de dolo e engano, urna 
vez que pretenderam os próprios espanhóis obviar-nos no cam~o e, 
em razáo ou do modo dos paulistas, tirar-nos as ovelhas e reparh-las 
entre si. 

Assim o provou o que de fato sucedeu, embora náo conseguis-
sem obter o seu intento. E, dado que os índios já se haviam prevenido 
de coisas relativas a retirada ou fuga, a fazer-se pelo Paraná abaixo, a 
própria mudanc;a facilitou-se-lhes em muito. 

Causava espanto verem-se, por toda aquela praia, ocupados os 
índios em fabricarem balsas, que importam na reuniáo de duas ca
noas ou de dois troncos grandes de madeira, cavados a modo de bar
co, sendo que sobre elas se constrói urna casa bem coberta, e resis-

tente a água e ªº sol. 
Andava a gente toda empenhada e1n baixar a praia seus objetos 

caseiros, sua matalotagem, suas avezinhas e demais criac;áo. 
O ruído das ferramentas, a pressa e confusáo, davam a impressáo 

de aproximar-se o juízo final. E disso quem poderia duvidar, vendo 
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seis ou sete sacerdotes, os que ali nos achávamos, consumir o Santís
simo Sacramento, despendurar imagens, consumir os óleos (sagra
dos), recolher os ornamentos, desenterrar tres corpos de missionários . 

. insígnes que, ali sepultados, descansavam, para que os que em vida 
nos haviam acompanhado nos trabalhos, também nos fizessem com
panhia neste "último" ou mais recente e nao ficassem naqueles de
sertos? Em suma, vendo-nos desamparar igrejas tao lindas e suntuo
sas, que deixamos bem cerradas, para que nao se convertessem em 

d ·· d e ?I escon er110 e ieras ..... 
Este espetáculo foi tao horrendo.e calamitoso, que o c~u nao des

se sinais ele próprio de sentimentos dolorosos através de cornetas, 
mas na terra, por meio de urna imagem pincelada, do tamanho de 
duas varas encontradic;a numa reduc;áo do Paraná e distante das que 
abandonávamos mais de cem léguas: um lugar, aliás, em que tínha
mos posto a mira final de nossa viagem-retirada. 

É que essa irnagem, ao mesmo tempo em que deixávamos no de
samparo os templos, chegou a suar gotas tao grandes e abundantes, 
que dois padres nao dessem conta de recolherem o suor em algod6es, 
espantados ante um sucesso tao curioso, bem .como temendo alguma 
grande atribulac;ao e ignorantes da nossa. 

Colheu-nos a nova desse acontecirnento no maior aperto desta 
transrnigrac;ao, e confesso que me foi de nao pequena consolac;áo e 
alegria o ver tao nítidamente mostrar a Virgem ser a nossa compa
nheira em nossas provac;oes e agonías. Foram elas tais - falo apenas 
de mim, pois as de meus companheiros se revelaram gravíssimas! -
que, sem exagero, pensei por tres vezes houvesse de deixar-me de 
dor e angústia a alma. Refugiando-me contudo na orac;ao, sentía-me 
seguro contra a morte.1 

. Deram sinais de sentimento igual dois Anjos, porque se viram 
correr por seus olhos lágrimas grossas como pérolas, evidenciando a 
dor que o céu e os Sete Principais entre os Anjos, a quem, como acima 
disse, havia dedicado a famosa reduc;áo de Tayaoba, mafilfestaram, 
ao verem já despovoada sua missáo: fato de que se tomou informe 
jurídico pelo hispo do Paraguai. , 

Fabricaram-se, em tempo brevíssimo, 700 balsas, sem contar ca
noas soltas em quantidade, embarcando-se nelas mais de 12.000 al-

1 Esta famosa transmigra~áo, que o · Pe. Montoya come~a a relatar, já se verificou no 
ano de 1631 (Nota do editor de 1892). 
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mas, as quais importavam nas únicas a escaparem <leste tao tempes
tuoso dilúvio. 

Apenas havíamos viajado dois dias río abaixo, quando nos alcan
\aram alguns índios, retardatários em sua partida. Deles soubemos 
como aquele inimigo tao pernicioso ficou tomado de fúria, ao ver-se 
burlado. É que teria bastado dar-se um pouco mais pressa, para na 
certa apanhar-nos e conquistar urna presa tao boa ou rica. 

Chegaram os paulistas ao "pueblo" já despovoado, investiram 
contra as portas dos templos e, encontrando resistencia em abri-las, 
·por estarem bem trancadas, fizeram-nas em peda\OS. Diga-se que o 
lavor e formosura das mesmas podía ter feíto tremer a sua mao atre
vida, urna vez que nao os movera a ciencia de que se tratava de tem
plos, em que por tantos anos Deus tinha sido reverenciado. 

Entraram eles naqueles templos em tropel e com algazarra, in
vestiram contra os retábulos (dos altares), derrubaram as suas colu
nas, deram com elas por terra e, aos peda\OS, levaram-nas para cozi
nhar as suas comidas: a<;ao (detestável) essa, porque eles mesmos 
confessaram a alguns religiosos que, depois de praticada coisa tao 
bárbara, as carnes lhes tremiam face a seu atrevimento. 

Depois se alojaram nas igrejas e em nossas celas ou aposentos, 
enchendo-os de índias, quando antes tal lugar nunca jamais havia 
visto mulheres. 

Nao quero calar aquí o rigoroso exame, que eles mesmos confes
saram ter feíto de nossas vidas, pois, para subornarem testemunhas, 
amancebaram-se comas índias furtadas de nossas redu\6es, dando
lhes regalos e dádivas, a fim de que pusessem a descoberto nosso 
modo de viver e nossos costumes, dado que eram desejosos de algo 
"rastrearem". 

Fizeram também nao poucas diligencias com os homens e os ín
dios, que mais de perto nos assistiam, submetendo nossas vidas a um 
rigoríssimo exame com perguntas insistentes. Mas, o que acharam?!. .. 
Confessaram,ao depois, possuídos de confusáo e vergonha, esse atre
vimento, sendo que teriam podido aproveitar-se com edifica\áo das 
declara<;oes das testemunhas. 

O que, no entanto, pudéram estas dizer? Referiram a liberdade, 
com que sempre repreendemos toda espécie de vícios, principal
mente a da desonestidade. 
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Que ainda haviam de dizer? - Que jamais, nem de dia, nem de 
noite, mulher alguma entrou em nossa cela. De duas que, com inten
tos lascivos. a meia-noite haviam entrado nelas, coma finalidade de · 
fazerem mal a um padre, que entao estava dormindo sozinho numa 
redu<;ao. Que a este seu Anjo da Guarda avisou em sonhos a propó
sito do veneno mortífero, que a desonestidade lhe estava preparando. 
E que ele, bastante espavorido, levantando-se, al\ou a voz e chamou a 
alguns índios, que em outro aposento dormiam, repreendendo-os ao 
mesmo tempo por seu descuido em nao verem quem entrava pelo 
cercado. Ordenou-Jhes entao, dizendo: "Ide procurar, pois duas pes
soas entraram!" Foram eles e acharam duas mullieres que, como ruí
do, se haviam escondido no recanto de um dos aposentos. Estas, de
pois de expulsas, confessaram-se no dia seguinte com plena compun
<;ao. 

Que, por fim, haveriam· de dizer? - Que, sendo solicitados por 
mullieres, até em lugar sagrado, deixaram-nas mais que arrependi
das, bem confessadas e com o propósito de vida honesta, como de 
fa to o fizeram. 

Diriam que, como acabamos de constatar, eles lhes haviam ofere
cido pessoas femininas para seu servi\O doméstico, mas nao as aceita
ram, depois de explicarem aos gentíos a honestidade e o recato sacer
dotal. Dir-lhes-iam que por tantos anos se tinham sustentado, sem 
verem pao, vinho, sal e carne, apenas raras vezes; e o gastarem horas 
muito compridas da noite em ora\áO (de cujos efeitos convém: que a 
pena se cale, bem como de outras coisas, que sao próprias dos religio
sos apostólicos daquela Província, porque se restringe meu intento a 
contar apenas as relativas aos índios). Efeitos de tal prega\:aO e vida 
foram os da multidáo de mancebías que se desfizeram, e a grande 
quantidade de gentíos que, deixando seu paganismo, se agregou ao 
aprisco da Igreja. Quanto aos últimos, somente a partir dos livros que 
conseguimos salvar (pois a ·outros queimou-os aquele tirano), pode 
ver-se que neles se acham hoje inscritos 22.000 e mais almas. 

Isso o que aquelas testemunhas declararam, embora fossem nao 
pouco subomadas! 

Voltemos agora a nossa frota de balsas que, ao que parece, ia na
vegando segura de inimigos, deixados para tr('Ís. V~io-nos, contudo, 
entao o aviso de que os espanhóis, moradores de Guaíra, estavam nos 
aguardando num espa\o estreito e perigoso, próprio do célebre Salto 
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do Paraná, em cuja ribanceira eles haviam levantado urna fortaleza de 
troncos, visando, impedir-nos a passagem e cativar a nossa gente. 

Consistia o plano em que, desde esse forte, ao passarem as em
barca\6es, eles fossem abatendo os remeiros e a gente capaz de se 
defender, debilitando assim a tropa em questao, e caíssem em cima 
da presa. 

Vim a saber do caso e, duvidando que fosse verdade, deixei a 
gente para trás e me adiantei eu mesmo numa embarca\ao ligeira. 
Descobri tratar-se da verdade, entrei naquele palanque seguro de 
trai\ao e me queixei com os meus motivos. Cerrando, porém, a estes 
os ouvidos, puxaram das espadas e, endere\ando cinco delas ao meu 
peito, quiseram reter-me prisioneiro. Saí de sua roda, ajudado de urna 
sobre-roupa ou de um sobretudo que vestia. 

Com isso voltei a meus comp.anheiros, para nos consultarmos 
sobre o caso, que a todos causou afli\ao e dor, vendo-se perseguidos 
e atalhados pela má fortuna, que por todos os lados deles queria fazer 
a sua presa. 

Resolvemos que voltassem dois padres aqueles homens, reque
rendo deles passagem livre para nós, pois eles mesmos confessavam, 
no requerimento feito a nós, que nao podiam ajudar-nos. Mais, que a 
eles próprios os paulistas os haviam de expulsar de suas terras, como 
de fato em seguida o fizeram juntamente coma cidade de Jérez, le
vando consigo de ambas as cidades a muitos moradores e um cura 
clérigo ou diocesano. Nao alcan\aram nada os padres mensageiros. 

Pareceu-nos oportuno enviar a outros dois, para que a admoesta
\ªº fosse trina ou ocorresse pela terceira vez e fosse ajustada a razao. 

Pomos no caso em número de dois religiosos, rogando-lhes eu 
que nos deixassem passar, mas achei-os ainda mais aferrados a resis
tencia que antes. Instava o temor de que os paulistas, retidos por ora 
nos "pueblos" despovoados, houvessem de arrojar-se rio abaixo em 
nosso .seguimento e que, juntando-se estes com aqueles, os víssemos 
como duas manadas de lobos famintos no rebanho de ovelhas man
sas. Assim, valendo-me de manha por me faltar a for\a, mostrei a 
inten\ao corajosa de passar a despeito deles. Aproximando-me de um 
homem, que ali tinha sua mulher, avisei-lhe que a afastasse desse 

. lugar, para que naquele dia nao se contasse entre os homens mortos 
urna pessoa feminina .. 
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A retirada dirigida por Montoya: por feíta através de perto de 12.000 índios (crianfQS, jovens, 
mulheres e adultos) e nao por meio de soldados, como na retirada de Xenofonte e na da Lagu
na, provavelmente niio tem similar na história. Aquí, segundo o desenlw de J. f. López, o longo 
caminho percorrido desde o Paranapanema até o nosso Ijuí. 
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Depois disso tomamos a deliberar sobre o problema. 
Picados daquilo que tinham ouvido, os espanhóis passaram a ter 

receio de sua própria dureza, visto que nao se viam seguros no f~!te. e 
pelo fato de lhes parecer estarem perdidos .. E' qu.ando a consciencia 
aperta os cordéis, a verdade se apresenta multo evi~ente. . . 

Julgaram, pois, muito injusto seu modo de agir e assrm, envian
do-nos mensageiros, pediram-nos que lhes déssemos prazo e segu
ran\a, para se retirarem daquele palanque. 

Concedeu-se-lhes isso com muita humanidade e cortesia, e, como 
acredito, saíram de lá mais corridos por haverem intentado tal trai
c;ao, do que pela presa, que a seu juízo tinham segura, mas que se lhes 
escapara das maos. . . 

Com isso tomamos conta daquele posto, em que foi preciso 
abandonarmos as canoas. Porque dali em <liante faz-se inavegável o 
rio, devido a queda d' água que forma tais redemoinhos, que a vista 
se nega de observá-los pelo temor que inspiram. 

Mesmo sendo assim, experimentamos lan\ar 300 canoas por 
aqueles despenhadeiros de águas,, para ver ~e ao me~os al?umas se 
salvavam ou conservavam ilesas. E que, vencidas 25 leguas a for\a de 
caminhar por terra, haveríamos de tomar o mesmo rio e rumo. Mas a 
impetuosidade da água, a profundidade ime~s~ e o mo~imento ex
cessivo com que elas davam em escolhos aspernmos, faziam-nas em 
estilha\OS. 

· Era nosso intento nessa viagem o baixarmos por aquele rio, indo 
em busca das povoa\óes, que as margens de seu curso a Companhia 
tinha erguido. . 

Tendo ultrapassado já aquele impecilho, tratamos de seguir o 
nosso caminho por terra. Cada alma viva recebia a sua carga, assim 
os homens, mullieres e crian\as, acomodando sobre suas costas as 
alfaias e provisoes alimentares. . _ 

Acrescentou-se o número de pessoas comas que, nessa ocasiao, o 
Pe. Pedro de Espinosa desceu das mais remotas redu\OeS do Tayao
ba, já falecidó entao, depois de haver recebido os Sacramentos e ter 
dado sinais satisfatórios de sua salva\ªº eterna. 

Em aten\aO da ordem que o Pe. Provincial me havia deixado, no 
sentido de as circunstancias o permitirem, que fosse eu ou enviasse 
padres a Província dos I~atins, s~tuada sobre ~ Rio Para.guai ~o ca~
nho para o Peru, mandei para la os Padres Diogo Ranc1oner(.), Nico
lau Hersacio e Mansilla, todos fervorosos missionários. Os dois pri-
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meiros deles deram suas vidas (pela boa causa), senao ao fio da espa
da do tirano, que sempre acompanhou a seu desejo, mas entregaram
na ao rigor de seus imensos trabalhos: um martírio mais prolixo, do 
qual falarei mais adiante. 

Levaram eles consigó sinos, imagens e outras coisas, cujo peso 
impedia encaminhá-las por terra. 

Ao sair esse povo israelítico, imitador de Jacó, fugindo de gente 
bárbara, sentados a margem daquele rio, fazendo tema men\ao de 
suas dificuldades, do afa e pobreza em que se viam afugentados de 
suas próprias terras, por aqueles mesmos que, se fizessem uso de sua 
razao, deviam ampará-los -, lembravam-se os índios com carinho de 
suas casas, mas principalmente da de ·Deus, onde fora por eles, du
rante nao poucos anos, adorado e humildemente servido, e hospeda
do em suas almas no Sacramento vivificante (do Altar) . 

Levavam eles consigo harpas e outros instrumentos musicais, 
com que em sua pátria faziam música a Deus ao ensejo de suas festi
vidades. E, entre motetes suaves, crescia sua devoc;ao a tal ponto, que 
achassem breve demais a longa assistencia feita no templo, ao som 
daqueles instrumentos afinados, agora já sem cordas e desfeitos. Nao 
mais lhes servindo para outra coisa que urna triste· memória, foram
nos deixando perdidos entre as penhas daquele áspero caminho.2 

· 

Em questao de oito dias chegamos ao fim de nossa viagem ter
restre, indo outra vez ao mesmo rio, agora já mais benigno e navegá
vel. Julgamos fosse o término de nossa tribula\ao, pelo fato de a espe
ran\a prometer-nos ali embarca\ües e alguma renova\aO quanto a 
alimentos. É que para tanto teriam cuidado os padres, que bem longe 
dali possuíam reduc;ües, se o aviso de nossa peregrinac;ao houvesse 
chegado a tempo. Nao o sendo, foi este o comec;o de outra provac;ao 
bem grande. 

2 Esta alínea, e a precedente, lembra em muito o Salmo 136, quanto a seus versí
culos iniciais. 
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XXXIX. PROSSEGUE O MESMO ASSUNTO 

A fome, a peste e diversidade de opinioes, causou urna c~nfusao 
muito grande. E como nao haveria de ter fome com urna imensa 
chusma de muchachos e tanta outra gente, que apenas póde trazer 
comida limitada para aquele caminho e por nao ter o~tra ~uda de 
transporte que a de suas costas e ombros? Como, tambero, n.ªº h~ve
ria de ter peste a partir de tal necessid.~de, vi~to que a mera imagma
c;ao de que 0 sustento lhes ia acabar, Jª suscitava fome e, por conse-
guinte, indícios de peste? . 

Achou-se para esta dificuldade algum remédio, a saber: uns no-
vamente passaram a fazer canoas, embora com imenso trabalho; outros 
roc;aram eitos de capoeira, em que semearam e a seu tempo c~lheram o 
necessário, para continuarmos a nossa viagem; e ~utros, po: ~' lanc;a
ram-se no rio em balsas de canas ou taquaras - ha as que sao tao gros
sas como a coxa, tendo 50 pés de comprimento -, confiando mais em 
sua destreza de nadar, que na seguranc;a da embarcac;ao. 

Encheu-se de gente urna delas, a qual apenas havia com.ec;ado a 
movimentar-se, quando virou, despejando de si todas aquelas pesso
as, que trataram desaira nado. Soment~ urna mulher, te~do em seus 
brac;os a dois filhinhos gemeos, que amda eram de pe~to, logo se 
afundou a vista dos padres ali presentes. Meu companhe1ro chamou 
pelos índios, a que acorressem e se la~~assem n~ água, para salvá-la. 

Existe por aquele rio urna especie de pe1xes, chama~os .pelos 
naturais de cobras grandes, que vimos tragarem homens mterros e 
tomarem a vomitá-los da mesma forma, mas comos ossos quebran
tados como se os tivessem moído com pedras. 

Ó receio destes animais, com razao temidos, deteve os índios por 
um bom pedac;o de tempo, feítos inertes, para descobrirem algum 
sinal da direc;ao em que a água a levava, pois segundo o parecer de 
muitos ela já se achava tragada por aquelas feras. 

Confesso que fiquei tomado de urna dor imensa e, voltando-me 
para 0 céu com os olhos lacrimejantes, acusei as minhas culpas com~ 
causadoras de tais desastres. Mas, pondo os olhos em Deus, que a fe 
viva vivamente representa, disse: 

158 

"Senhor, é possível que para isso f ímstes esta gente de s11as terras e para que 111e11s olhos 
se quebrantem com tal vista, depoís de se me haver quebrado o cora~o com os se11s so
frimentos? Talvez dígam que 111e/J10r ll1es tinlin sido o serem escravos, pois afina/ de con-· 
tas vivia1111 do q11e morrer no ve11tre desfes peixes!" 

Saí correndo para o lugar, onde a vista julgava que ela estivesse. 
De súbito, porém, apontou a p arte superior de sua cabe\ a e logo os 
houve quem se lanc;asse na água pa ra retirá-la . De fato a agarraram 
firme pelos cabelos e de rasto puxaram-na através da água·. Só o tem
po gasto em arrastá-la, teria sido suficiente para ela afogar-se. Com 
alegria geral chegou ela a margen1, e com espanto nao inenor nos 
movirnentamos, eu e meu co1npanheü~o, na dire<;ao dos dois 1netlinos, 
que, co1no se tivessem estado numa alegre diversao e nao em tal apu
ro, cornec;ararn a rir a bom rir . 

Contou-nos a boa da índia sua aflic;ao e aquela que lhe causaran1 
os seus dois meninos. Era qúe o desejo de salvar a sua vida a inclina- . 
ra a largar urn deles aos peixes, pois, por ser destra ern nadar, P?deria 
salvar com isso o ou tro. Venceu, porém, o amor materno o perigo e 
conseguiu salvar os seus dois gerneos. 

Correu "fortuna" urna balsa de duas canoas rnuito belas, em que 
en1barcararn cerca de 50 p essoas. A estas dei-lhes dois índios práticos 
daquele rio e lhes avjsei que, nos passos perigosos, saltassern en1 ter
ra, evitando-os dessa forma. 

Confiados, porém, na qualidade da e1n barcac;ao, aventurararn-se 
a entrar num grande redemoinho, que sugou a balsa e toda a gente 
dela. Esta, valendo-se de seus bra<;os e da destreza ein nadar, tratou 
de salvar a sua vida, jogando-a a fúria da água, individualmente, 
para as rnais diversas partes. Cada um chorava seus companheiros, 
dando-os por afogados, até que, dois días rnais tarde, tornaram a 
ajuntar-se, contando cada qual as suas peripécias. Onze crian<;as 
contudo felizmente se afogaram e assirn se libertararn das tribula<;oes, 
que ainda as teriarn esperado mais adiante . . 

A vista <lestes dois sucessos foi grande o cuidado que passamos a 
ter com as embarcac;oes: o que foi a causa de que nao tivéssemos de 
contar com mais desastres fluviais. 

Sabida nossa peregrinac;ao, os padres vieram socorrer-nos com 
canoas, que vinharn vazias e voltavam carregad,as d~ gente. 

Escolheram dois postos, que o céu na aparencia lhes tinha prepa
rado. Era junto a u1n arroío bom e navegável, cuja desembocadura se 
dá no grande Rio Paraná., sen do que ali fizeram urnas choc;as de palha 
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muito baixas. Há nos arredores, a tres léguas de distancia dali, duas 
redu<;6es nossas, muito antigas. Socorreram-nos elas com alimento 
nesta necessidade tao pronunciada. Quem, contudo, poderia susten
tar aquela multidao no ermo e por longos tempos, em que nao acha
ram coisa nenhuma, a nao ser aquele Senhor que, com cinco paes, 
sustentou urna outra multidao no deserto?! 

Vendemos os nossos livrinhos, batinas e mantos, ornamentos, 
cálices e alfaias de igrejas, enviando tudo a cidade de Assun<;ao, e foi 
em troca de sementes para o plantio, sendo que disso nos providenci
ou com liberalidade o Colégio que lá possuímos e seu Reitor, o Pe. 
Diogo Alfaro. 

Deu-nos licen<;a franca no concemente a seu gado um distinto fi
dalgo, morador da cidade de Corrientes, o chamado mestre-de
campo Manuel Cabral. Era ele dono de urna grande cria<;ao de vacas, 
que por aqueles campos extensos s"e multiplicam, dos quais, nos dois 
últimos anos, retiraram-se ao todo mais de 40.000 cabe<;as. 

Entramos, pois, nesses campos o Pe. Pedro de Espinosa e eu, 
indo com gente preparada a isso e com cavalos. Tiramos de lá urna 
quantidade muito boa de vacas. 

Nas duas redu<;oes de Loreto e Santo Inácio matavam-se, no iní
cio, cada dia de 12 a 14 vacas. Dava-se disso a cada urn urna por<;ao 
tao pequena, que nao bastava para rnais que entreter a vida e dilatar a 
morte. Comiam os índios a couros velhos, la<;os, crinas de cavalos e, 
de urna cerca nossa, feita de paus em volta de nossa casa, tiraram de 
noite as correias, que eram do couro de vaca. Sapos, cobras e toda 
espécie de sevandijas, vistas por seus olhos, nao conseguiam escapar 
de suas bocas. 

Sobreveio a peste, que em tais ocasioes nunca se mostra morosa. 
Mas acudiram também os padres com cuidado infatigável, a fim de 
curarem as almas e os corpos, trabalhando de dia e de noite. 

Ao céu deram as suas almas 2.000 pessoas entre adultos e crian
<;as, tendo recebido aqueles que eram capazes os Sacramentos todos. 

\ 

E, mesmo que a mernória da grande abundancia gozada em suas ter-
ras lhes pintasse ao vivo o estado miserável em que ora viviam, mor
riam eles sumamente alegres e repetindo: 

"Mais vale morrer o corpo, que perigar na fé a alma entre aqueles homens sem Deus, os 
vizinhos de Sao Paulo!" 
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' . . 
A chusminha dos pequerruchos, desamparada pela impossibili-

dade de seus próprios pais, sendo nao pequena parte deles órfaos 
socorreu-se com todo o cuidado, dando-se-lhes as suas por<;ües cozi~ . 
nhadas em seus respectivos pratinhos. Mas, ao levá-la ca~a um as 
suas casas, era aquele alvoroto, porque uns tiravam aos outros a co
mi~a, e dali se orig~ava o pranto e confusao. Este, para fugir de tal 
pengo, correndo ca1a nas maos de outro, sendo que assim se lhe der
ramava a comida. O outro, por tirar a alheia, via-se despojado de sua 
própria. 

Remediou-se isso com a presen<;a de um padre, que os fazia co
mer a todos sob o seu olhar. 

Tratamos de imediato das planta~oes. Para tanto lhes dávamos 
sementes, mas eles, esquecidos da colheita que haveriani de ter, co
miam-na. Outros a semeavam hoje, no dia seguinte, pela manha, 
contudo, descobriam que durante a noite alguém havia retirado os 
graos das covas. 

Após madura reflexao, buscamos o remédio, condenando ao 
cep~ os delinqüentes. Sustentamos tal regime durante todo o tempo 
preciso, para as planta<;oes estarem crescidas e se acharem fora do . 
per1go. 

Nestes tempos Deus nao é menos providente que nos do passa
do, nem como maná um dia dado, terminou-se a riqueza de seu po
der. Socorreu El~ a esta pobre gente com urna medicina especial para 
a peste e fome. E que no arroio como que ligado ao "pueblo" desco
briram os índios urna erva, que nós chamamos de "perfil mariño" ou 
salsa marinha, eles, porém, de "igau". Achando-se crescida, atinge de 
comprimento meia vara, e deita suas raízes nas próprias pedras, pois 
é lá que medra sem sair da água. É salobre por sua natureza, muito 
gostosa, e favorece a origem de bom sangue. Para conseguir a sua 
perfei<;ao como o arbusto, conta com um tempo limitado. 

Apressou-se o povo a tirá-lo todo, e os índios, esquecidos do dia 
de amanha, arrancavam hoje tudo quanto encontrassem. Confe.sso eu 
a minha diminuta confian<;a, que experimentei por alguns dias face a 
sua ganancia de despojarem as pedras de forma tal, que no dia se
guinte nada mais achassem. Mas, Aquele que é a esperan<;a dos afli
tos, cada dia tratava de socorrer com o necessário. E foi tanto que, 
vendo-me vencido por meu curto valor, chegasse a animá-los a que se 
aproveitassem da liberalidade de quem nao se esquece nem sequer de 
um verme vil. 
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Foi essa erva, cozinhada com a carne, um verdadeiro remédio 
para a disenteria, que com passos apressados os levava a morte. Com 
ela viu-se mudada a figura de morte e palidez do rosto que todos 
apresentavam. 

Em todo aquele tempo de apertos gastaram-se 13.000 vacas, ten
do sido compradas urnas, e as outras adquiridas por esmola. Em coi
sas de algodao, la e tecidos para vestir a sua nudez, e em questao de 
sementes para sua alimenta<;áo e planta<;óes, foram gastos 2.000 pe
sos, sem que se considere urna esmola substancial que o Pe. Diogo de 
Boroa, que hoje é Provincial, levou aos índios e lhes repartiu por sua 
própria mao. 

Foi de grande prova<;ao aquele trabalho. Deixo a fantasia do lei
tor o que omitiu a minha pena de curtos vóos. 

Voltou a primavera depois de um rigoroso estio(!). Com isso co
mec;ou-se a trabalhar de modo varonil, fazendo cada qual de tres a 
quatro roc;as e iniciando a terra a oferecer os seus frutos, a qual, nao 
pouco agradecida, dá colheita fértil. Encheram os índios os celeiros de 
milho. A mandioca, como pao quotidiano, deu-se de maneira exce
lente. Todo genero de legumes cresceu em abundancia. 

Compramos algum "gadinho'' de cerda, patos, galinhas e pom
bas, sendo que tudo isso repartimo-lo entre os índios principais. Foi 
de tal forma que, depois desse dilúvio, aquela terra se enchesse por 
meio desses animais com singular abundancia. Dela hoje se servern 
corn gozo eles mesmos e com generosidade incornurn distribuem aos 
necessitados de outras reduc;óes. 

E, dado que o algodao nao se obtenha com satisfa<;ao plena, por 
causa dos rigores do frio, o qual por vezes o mata, abalancei-rne a 
cornprar-lhes 1.800 ovelhas, para que com a la e algodao fizessern a~ 
suas vestes, mesmo que nao se conseguissem todas as necessárias. E 
que, tirando a vida ao Pe. Pedro de Espinosa uns índios bárbaros, 
roubaram-lhe ao mesmo tempo urna parte das ovelhas. 

Atribuírnos todos essa abundancia de bens a devoc;ao estabeleci
da, de que diariamente todos ouvissern a missa. Moverarn-nos a tal 
devo<;ao alguns exernplos, que sobre esta matéria escrevern os auto
res. 

Fizeram-se igrejas de fácil constru<;ao, de grande capacidade ou 
espa<;o e vistosas, e renovaram-se os instrumentos rnusicais de ''bai
xóes", cornetas, "vigolones"(?), harpas, cítaras, guitarras e monocór-
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dios, com que a canto de órgao, em dois ou tres coros, se celebram as 
rmssas. 

Nelas colocamos o Santíssimo Sacramento, cuja festa - o "Corpus· 
Christi" se comemora com pobreza, mas também com dev~ao e as
seio. Preparamos índios·os altares (especiais para dita festa), e fazem 
os seus arcos(!), nos quais penduram os pássaros do ar, os animais do 
mato e os peixes da água. Püem esteiras no caminho, por onde deve 
passar o sacerdote como Senhor (Sacramentado), para que nao pise 
no chao, e derramam pelas ruas, em lugar das moedas que nos triun
fos os poderosos costumam espalhar, os "frutos" que colhem, para 
que sobre eles pise o sacerdote, sendo que, depois, os recolhem e 
guardam para a sementeira. 

Quatro vezes por ano comungam de 800 a 1.000 pessoas em cada 
povoado, e fazem-no com urna ótima prepara<;ao, através da peniten
cia saéramental e limpeza de suas almas. 

163 



XL. ALGUMAS COISAS DE EDIFICA<;ÁO OCORRIDAS 

Seria o mesmo que afastar-me demais do assunto, se houvesse de 
contar em pormenores as coisas de edifica<;ao, q:1e se der~~ neste 
tempo atribulado, pois em seu rigor durou por tres anos. Drre1 algu-
mas delas. 

Naquela reduc;ao, a propósito d~ q~al aci~a rel~tei.a ~~ei~a dos 
ossos, que eram um oráculo do demonio, hav1a um md1? vivo , qu~, 
em sua existencia e na disformidade de seu corpo, mu1to se parec1a 
ao diabo. Chamava-se ele Zaguacari, que pretende significar o mes
mo que "formosinho". Pouco, no erttanto, lhe convinha este apelido, 
porque ele era de estatura muito baixa, tinha a cabe<;a ªi:'egada aos 
ombros e, para virar o rosto para trás, impunha-se-lhe girar todo, o 
corpo. Os dedos de suas maos e pés imitavam nao pouco os dos pas
saros,. pois eram torcidos para baixo. Só se viam as canelas em suas 
pernas, sendo que tanto nos pés como nas maos ele possuía pouca ou 
nenhuma for<;a. 

Achando-se impossibilitado de sustentar-se com o trabalho de 
suas próprias maos, quis valer-se de sua boa "cabec;a" e eloqüencia 
rara, pois através de sua natural retórica retinha presos a todos 
quantos o ouvissem. E, ainda que sua disposic;ao física o fizesse des
prezível a uns, a novidade de monstro causava um espanto reveren
cial a todos. Soube ele aproveitar-se de sua fortuna, porque, dando-se 
a embustes e mentiras, obteve a honra de mago ou feiticeiro. 

Chegou depois a tais alturas, que fosse tido por deus. Com isso 
fingia dar ele as chuvas, os bons tempos, as colhei~as. E, .se ~stas na~ 
vinham a ser boas, entendia a maravilha o mentir, atr1bumdo a s1 
próprio tal efeito. As causas estavam no fato. ~e nao terem os índios 
prestado a ele o auxílio preciso em suas necess1dades. , . 

Era tal a sua astúcia, qu~ nao enganava apenas os mdios seus 
comarcües, mas é}inda aos que se achavam distantes e até aos que 
serviam os espanhóis e já se tinham em conta de cristaos antigos. 1?ª 
distancia de muitas léguas vinham ter com ele quase que em romar1a, 
para visitá-lo. De tao teimoso que era, regateava muito em deixar-se 
ver: como que crescia o desejo de enxergá-lo. 
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Tivemos notícia a seu respeito, que sua moradia se achava num 
cerro muito alto, e ainda que o povo pretendia construir-lhe um tem
plo depois de sua morte, sendo da maneira dos outros que já descre
vemos. 

Mandamos convidá-16 nao sem alguma dissimulac;ao ou como se 
fosse para prestar-lhe honra. Ele, porém, ficou com receio, e os índios 
do povoado diziam que, se nós lhes tirássemos este hornero, tirar
lhes-íamos ao mesmo tempo o sustento, porque ele, em sua qualidade 
de deus, provia-os com abundancia. Afinal, contudo, veio visitar-nos 
e o tratamos bem, rogando-o ao mesmo tempo que nao se constran
gesse em vira nossa presenc;a com freqüencia. 

Chegou a festa do Santo Natal e, porque se juntaram naquele po
voado muitos grupos de índios procedentes dos comarcoes, julguei 
azada essa ocasiao para, com pretextos de regozijo, destronizar 
aquele ·demonio e índio pernicioso. Fi-lo chamar, disse-lhe quao sole
ne era odia e que ele mesmo, coma sua pessoa, havia de alegrar-se a 
partir de um jogo muito em uso no meio dos cristaos. Era-o de que 
lhe haviam de vendar os olhos e, se <leste jeito conseguisse agarrar a 
alguém, dar-lhe-ia um premio especial. 

Quanto a isso mostrou ele alguma dificuldade, mas, vencido do 
amor ao premio, permitiu que o vendassem. 

Tínhamos prevenido alguns mo<;os, filhos de país cristaos extre
mos, que comec;assem com o jogo. A este juntou-se em nossa casa 
urna boa quantidade de gente adventícia e do próprio povoado. Co
mec;ou-se a brincadeira, principiando os moc;os por adulá-lo, a imitar
lhe seu modo desajeitado de andar, a puxar-lhe a roupa, dar-lhe gol
pes e empurroes, até que dessem com ele por terra. 

O pobre homem, empenhado pela cobic;a de alcanc;ar o premio, 
esforc;ava-se nisso de agarrar a alguém. 

Os circunstantes ficaram tomados de pasmo, ao verem seu deus 
escarnecido de tal forma. Festejavam-no os muchachos do povoado 
com grande gritaría e risos, misturados de •iadmirac;ao". Mas, .desfa
zendo-se do respeito e temor tido aquele monstro, com grande fúria 
investiram contra ele e o deixaram em tal ~stado, que a compaixao 
me fez tirá-lo de suas maos. 

Ainda se fez com ele mais algumas vezes essa brincadeira, da 
qual tanto os meninos gostaram, que já o iam buscar para seu entre
tenimento. Recolhemo-lo, porém, em nossa casa e lhe assinalamos 
por ocupac;ao a de varrer a cozinha, o pátio ou a ante-porta da igreja. 

165 



Outrossim lhe dissemos que passasse o seu ócio em fazer cestos, e a 
seu tempo fosse participar da doutrina ou do catecismo. 

Aplicando ele seu belo inteleto a verdade e desacostumando-se 
de mentir, aprendeu muitíssimo bem o necessário para seu batismo. 
Demos-lhe o nome de Joao, e ele vinha todos os dias a igreja, para 
assistir a missa. 

Nisso vinha gente honrada de longe, para visitá-lo, mas ele, em 
vez das mentiras de antanho, pregava-lhes agora as verdades da fé, 
revelando-lhes seus embustes e enredos passados: como que colheu 
grandíssirno proveito. 

Na transmigrac;áo e tempestade vista, ele sempre nos acompa
nhou e, na reduc;ao transferida de Loreto, tiverno-lo invariavelmente 
ern casa, onde procedía como crista.o e ainda como pregador de Cris
to. 

Adoecendo ele ali, tratei de cuidar dele corn a caridade requeri
da, medicando-o em casa. Com muito grande devoc;áo recebeu a to
dos os Sacramentos. Mandou-rne chamar durante a noite de sua 
morte, e fez-me estas reflexoes: 

"Meu Padre (pai), pois foste-o na verdade para a minha alma, devo-te muito e muito 
agradecido eu me vou, confiado em Deus de que hei de ir ao céu ! E é pelo meio que eni
pregaste em Jmmilhar-me, para que minha estupidez nao pusesse a perder-me. Morro 
contente, porque gra~as a Deus!, recebi todos os Sacramentos, e já niío sinto n'alma coi
sa nenhuma que me preocupe. Somente me fazem sofrer as minhas bobagens dos tempos 
passados. Confío, contudo, em Deus, dando-me o perdao, que sua mísericórdia sempre 
concede. Quero agora restituir-te o que nao me pertence. Foi esquecimen.to meu o nao 
havé-lo Jeito antes". 

Com isso tirou do peito urna bolsinha, e dela um pedacinho de 
correntinha e urna agulha, entregando-me tudo e dizendo: 

"Isto nao é meu, porque achei-o junto de tua cela, sendo que até agora o retíve!" 

Confesso que fiquei confuso e ao mesmo tempo invejoso a vista 
de urna alma~ que ontem era tao suja e hoje se acha tao pura e limpa, 
que um mero alfinete lhe picava a consciencia. 

Ajudei-o com conselhos para sua partida. Fazendo atos fervoro
sos, ele fechou os olhos para as coisas mundanas, e foi comprendas 
ou garantías de que os abriu as do céu. 

Poderia eu contar a propósito de muitas mortes como esta, bem 
como de mudanc;as de vidas piores que a dele. A brevidade imp5e, 

166 

contudo, que as cale. Menciono apenas urna convicc;ao geral, que se 
tem naquelas regioes: é a de que muitíssima gente lá se salva, porque 
com tenacidade se apegam a fé e com perseveranc;a vivem dela em 
obras. 

Quando já haviam passado quatro anos em peregrinac;ao, fome e 
desassossego, pareceu-nos vindo o tempo de nao cobrarmos apenas a 
tranqüilidade necessária para a vida crista, mas ainda o de fazermos 
avanc;ar os índios na virtude. Foi por isso que tratamos de fundar 
urna Congregac;ao Mariana ou de Nossa Senhora. Escolhemos a ape-
nas doze, ou sejam os mais adiantad9s em virtude. · 

Forarn feítos os cornec;os corn rnuita festa de música e a celebra
c;ao de. missa com sermáo festivo, comungando nesse dia os congre
gados: o que nao deixou de produzir pouca e santa ernulac;áo ern 
todo o povo. Admitiram-se, pouco a pouco, outros escolhidos, os 
quais tern sido o ensejo para ~ prática de virtude nao pequena. 

Comparecem eles a sua congregac;ao com toda a diligencia, tem a 
sua alocuc;ao religiosa todas as tardes dominicais e por vezes confe
rencias especiais, presididas.por um padre, sobre como aproveitar-se 
na virtude. Vao a Comunhao com mais freqüencia que o restante 
povo. Em suas Confissoes, nao vendo o confessar pecado grave e 
perguntando ele se acaso caíram nalgum, respondem que já perten- · 
cem a congregac;ao e que seria coisa monstruosa a de tais pessoas 
fazerem pecados. 

E nao só os já admitidos, senáo os próprios candidatos a ela res
pondem que é ajuizado que, pretendendo entrar na Congregac;ao de 
Nossa Senhora, que é tao pura, nao conspurguem eles as suas almas 
com pecados. 

Deu em geral a devoc;ao a Virgem Soberana um grande impulso, 
nao somente nos adultos, mas até nos meninos e meninas, chamando
ª eles de praxe "Nossa Mae". 

Eu poderia dizer muitas coisas em confirmac;ao dessa devoc;ao 
santíssima. Deixo-as contudo de lado por causa da brevidade, e por
que os exemplos que agora vou aduzir, esclarecem muito meu.inten
to. 

Cativaram os paulistas entre muita gente urna índia moc;a. Ca
sou-se ela no Brasil, onde deu largas a seus desejos: o que nao deve 
causar espanto, pois a falta de instruc;ao religiosa leva a tais inconve
nientes. Ouviu entao que nossos paroquianos comungavam e viviam 
como crista.os em nossas reduc;oes do Guaíra. Inflamou-se-lhe com 
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isso a vontade de gozar daquela vida e solicitou a seu marido, que a 
tirasse da vida brutal que levavam. 

Puseram-se os dois a caminho através de matas cerradas, fugindo 
da crueldade, que neles haveria de praticar o seu amo, se os seguisse 
e alcanc;asse. 

Padeceram eles muitas tribulac;oes durante esta peregrinac;ao, 
sendo por falta de comida e caminho, e por terem de carregar a seus 
dois filhos. 

Vendo-se esta mulher a si mesma fraca e sem forc;as, e como que 
entregue ao cansac;o, a tal ponto que julgava já ter de desistir de seu 
caminho e até deixar ali seu corpo sepultado, pos-se de joelhos e, ba
nhada em lágrimas devotas, pediu a Nossa Senhora que lhe desse 
forc;as para chegar ao seu povoado de Loreto, onde lhe oferecia seus 
serv1c;os. 

Parece que foi atendida, a julgar dos efeitos, porque, terminada 
sua orac;ao, ela já se encontrou mudada ou outra, isto é com forc;as e 
alento. Com isso prosseguiram a sua viagem e, depois de haverem 
caminhado mais de 300 léguas, chegaram a seu "pueblo" tao desejado. 
Ali o Pe. Francisco Díaz, depois de informado sobre essa peregrina
c;ao, fé-los otimamente acomodarem-se, defendendo-os também de 
um ladrao que julgava serem de sua pertenc;a como coisa sem casa 
nem teto . 

. A índia pareceu-lhe que já se achava na glória, e entregou-se de 
corpo e alma a devoc;ao da Virgem. Nao faltando nunca a missa diá
ria, logo pediu a Comunhao, cuj'a fome a impelira aquela reduc;ao. 
Diferiu-se-lhe contudo até que se encontrasse bem instruída nas coi
sas da fé, das quais ela nunca havia ouvido o que fosse. (Note-se que 
é deste modo que batizam os Curas mais "perfeitos"!). 

Viveu a mesma nessa reduc;ao alguns anos, confessando amiúde 
e comungando quatro vezes anualmente. . 

Após a morte de seu marido, instou junto aos padres para que 
casassem a sua filha. Era como desejo de que esta perseverasse em 
pureza com ó seu esposo e nao viesse a manchar sua hortestidade 
antes do casamento. 

Criou com todo o cuidado ao outro dos seus filhos, que era va
rao, ensinando-lhe o temor de Deus. 

Na transmigrac;ao <lestes povos, já narrada, aquela boa mulher, 
como experimentada, aconselhava a todos, dizendo-lhes que antes 
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perdessem as vidas do que se verem nas maos daqueles piratas de 
Sao Paulo, cujo viver era bestial. 

Naquela mesma mudanc;a sofreu ela ingente trabalho, sendo que . 
nós a socorremos com alimento e roupa. Desamparou-a seu filho, 
pretendendo evitar incómodos. Sentiu essa boa mae a sua ausencia e 
nao era por outra coisa qualquer, mas por temer que ele se perdesse e 
maculasse sua alma com pecados. Mostrando seu afeto inteiro, disse
me um dia: 

"Prefereria ver a meu filho morto aquí, em meus brafos, devido a necessidades e fome, do 
que sabe-lo ausente em lugares onde haja de·ojender a Deus!" 

A esse moc;o trouxeram-no de volta as orac;oes contínuas de sua 
mae, a qual, já recebida na Congregac;ao, mandou-me aviso de que 
estava enferma. 

Visitei-a, confessei-a e na~o descobri matéria de absolvic;ao. Per
guntei-lhe se havia comungado ao ~nsejo do jubileu, ocorrido tres 
dias antes. Respondeu-me que nao e indicou ao mesmo tempo que a 
causa havia sido a de que os examinadores da doutrina a tinham re
jeitado pelo fato de ela ter errado, atrapalhando-se, em quatro pontos. 
(Observe-se que sempre se submetem os comungantes a um exame 
de catecismo, para que a falta de repetic;ao nao de em esquecimento!). 
Este, pois, o rigor usado pelos índios que submetem a exames os ho
mens e pelas índias que o fazem quanto as mullieres. 

Dessa forma, sabem-se muito bem os mistérios cristaos e se 
guardara melhor. 

Suspeitei que ela se fingia enferma, para poder comungar sob 
este título, pois é um engano religioso, que nao poucas vezes nos tem 
feíto. Examinei-a no sentido de ela querer comungar. Respondeu-me 
entao que achava ter-se originado sua enfermidade da pena sentida 
ao ver que suas companheiras haviam sido consideradas dignas de 
receber ao Senhor .(Sacramentado), mas que seus pecados a haviam 
afastado da Comunhao. · 

Propus-lhe entao que se fizesse levar a igreja numa padiola, da 
mesma forma como se carregam os enfermos. Muito consolada ob
servou que tinha entendido minha liberalidade em dar-lhe a Comu
nhao (o que pode servir de confusao a outrem): 

•· . . 
"Padre, eu vou comos meus próprios pés, ajudada dP um bastáo, receber a meu Deus e 
Senhor!" 
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Confesso que ela me comoveu e fez sentir nao pouca devoc;ao. 
Depois de haver comungado, essa índia voltou a seu leito e alguns 
días mais tarde terminou os seus dias, após a recepc;ao dos Sacra
mentos e com atos fervorosos. 

Vieram mullieres amortalliá-la e tres mo~os da congregac;ao fa
zer-llie o velório durante aquela noite. (Este vem a ser um ofício de 
que se encarregou com exclusividade aos congregados). 

Chegando a meia-noite, viram eles que a defunta dava sinais de 
vida, pois se movia e esforc;ava por livrar-se da mortallia. Com isso 
acorrem, desamarram-na e a veem com vida. A primeira coisa que 
disse foi esta: 

"Cl . d 1" 1amaz-me opa re. 

Informaram-na de que eu estava ausente de casa, demorando-me 
num outro povoado próximo. A isso observou: 

"Que pena estar Jora de casa o padre, porque eu teria tanta coisa a contar-lhe em seu 
consola! Chamai o Pe. Joao Agostinho, pois a direi a ele!" 

Enquanto iam chamar o padre, ela pediu a um dos que a estavam 
velando um rosário e um pequenino Cristo de metal, trazido ao peito. 
Tomando-o com muita devoc;ao e reverencia, comec;ou a beijá-lo e 
apertá-lo estreitamente ao peito. Com isso comec;ou a correr pelo po
voado a notícia de que aquela mullier havia ressuscitado e, porque 
sua vida edificante lhe havia conferido bom renome, acorreu muita 
gente a sua casa. Falando em seguida aos membros da congregac;ao, 
disse-lhes coisas deste teor: 

"Filhos meus, que sois da Congrega~áo de Nossa Miie Santíssima e Senhora Nossa, é 
por vossa causa que tornei a meu corpo! Morri de fato, mas agora tenho de viver nova
mente apenas cinco días, porque somente venho trazer-vos umas novas alvi~areiras da 
parte de Nossa Miie e Senhora, a Virgem Santíssima. Diz ela que está contente em ex
tremo com esta Congrega~iio, sendo que lhe agradam muito os que nela vivem. Díz-vos 
ela que a leveis adiante, e eu, por mim, vos rogo o mesmo. Sede solícitos da vossa obriga
~iio'de segui1:des o caminho da verdade, dardes bom exemplo, de vos ama.rdes uns aos ou
tros e cumprirdes os conselhos que os padres vos dilo!" 

Corn isso chegou o Pe. Joao Agostinho, mas ela prosseguiu, di
zendo: 

"Logo que deixeí esta vida, fui levada ao infernof onde vi um fogo horrendo, que arde e 
nii.o dá luz, e causa grande temor. Nele vi alguns dos que morreram, mas tinham estado 
em nossa companhia e a quem todos conhecíamos. Padecem eles muítas dores. 
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Logo mais me levaram para o céu, onde vi Nossa Miie, sendo ela tiio formosa, resplande
cente e linda, tiio "adorada" e servida de todos os bem-aventurados, e achando-se em sua 
companhía inumeráveis Santos belíssimos e brilhantes, que tudo aqui na terra, em seu 
confronto, é lixo, esterco e fealdade. Lá é tudo form.osura, beleza e riqueza. Lá eu vi os 
falecidos de nossa Congregarfio, estando eles mzJito resplandecentes e revestidos de gló
ria. Logo que me viram, deram-tne mil parabéns, e foi antes de tudo por ser eu da Con
grega~iio. E mandam-vos eles muitas sauda~oes ou 'recados', principalmente o de que 
leveis adiante esta congregafdo e que sejais verdadeiros cristiios ". 

la chamando essa boa mullier a todos os do povoado, a homens e 
mullieres, exortando-os ao amor e C<:tridade e dizendo-lhes que sem
pre assistissem a missa, fizessem boas obras, dessem toda esmola 
possível aos pobres e cumprissem os preceitos de Deus. 

Falava-lhes maravilhosamente bem da fealdade do ·pecado, da 
formosura da virtude, do horror do inferno, do temor do Juízo, bem 
como da conta exata que Deus~pede e da beleza da glória. 

E ainda que charnasse a todos, nao o fez quanto a seu filho. Pare
ce que foi para castigá-lo com isso, pois se descuidava de pedir ad
missao na Congregac;ao. Rogando-a, por fim, que o charnasse, -nao o 
quis fazer senao no último dia de sua vida quando o chamou e llie 
disse: 

"Eu niio te quis ver, por niio seres da Congregap'Io. Faze com que logo pe~as aos padres 
tua admissii.o! Cuida de nii.o te afastares deles, serve-os e sempre os ama, porque eles siio 
os nossos verdadeiros país! Nii.o ofendas a Deus, para que sejas digno de ires gozar da
quela bem-aventuran~a ! " 

E isso cumpre-o ele de modo ótimo, porque logo instou que fosse 
aceito na Congrega~ao, serve ele pessoalmente aos padres e procede 
corno se fosse um religioso. 

Entre as mullieres que acorreram para ver a essa boa rnulher, 
veio urna, a qual ordenou que saísse dali. Ainda que entao se desco
nhecesse a causa, (porque parecía estar vivendo bem), descobriu-se 
depois que vivia mal. Mostrando-se reconhecida por aquele despre
zo, fez urna boa confissao e mudou de vida. Hoje ela é um raro 
exemplo para os outros. 

Tendo cumprido o ofício de sua embaixada e decorridos os cinco 
días preditos de vida, essa boa mulher se despediu, derramando to
dos rnuitas lágrimas, e com toda a paz e sossego adormeceu no Se
nhor. 
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O rosário e crucifixo pedidos tinha-os sempre tao estreitados, 
que, depois de falecida, mesmo com muita forc;a nao lhos consegui
ram tirar. 

Os efeitos deixados para trás revelaram-se maravilhosos, porque 
nao houve pessoa no povoado que deixasse de confessar-se, achando
se todos com desejos de imitá-la, pois a sua memória se conserva 
muito viva até o presente. 

Depois de encontrar-se sepultada por oito ou nove meses, e ao 
ensejo de ali enterrar-se outro defunto, tiraram-na e constataram 
achar-se ela ainda com as carnes ilesas, flexíveis e sem qualquer odor 
ruim. Colocamo-la entao num outro lugar, mais decente. 

Tendo notícia desse caso um religioso, pediu-me ele com afeto 
piedoso o envio do rosário. Recebeu-o aquele padre, e foi com estima 
e aprec;o. Em sua reduc;ao morriam de peste muitos meninos, sem que 
escapasse um só. Apresentou-se-lhe um índio, dizendo com muita 
dor que seu filho único estava a ponto de morrer. Condoído, e nao 
achando outro remédio, o padre deu-lhe o rosário, sem dizer de 
quem era, para que o colocasse no peito do menino. Dentro de pouco 
tempo voltou o pai, noticiando que seu filho já se achava bom e sao. 

\ 
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XLI. PROSSEGUE OUTRO SUCESSO SEMELHANTE 

Outro fato quase igual a esse deu-se naquela mesma reduc;ao. 
Criava-se na catequese entre as demais meninas urna que nunca 

faltava. Chegando ela aos 18 anos, casamo-la com um rapaz educado 
em nossa casa. E de ambos podia d~er-se que nao tinham perdido a 
grac;a batismal. 

Morreu o moc;o em breve e foi com muito bons sinais de salva
c;ao, visto que os tinha orientado e tratado de suas almas até a morte. 

Pouco depois adoeceu também ela e, tendo recebido todos os 
Sacramentos, na véspera de ~~u desenlace fatal chamou-me e me fa
lou desta forma: 

"Padre, já estou para morrer, e é com alegria e con solo, porque nao tenho coisa. de que 
devn nrrepender-me! Pero~te que nño me enterres no cemitério o carpo, mas de11tro da 
igrejn e din11te dn imngem de Nossa Senhorn. Também te rogo que rezes a Deus por 
mim, pois eu te prometo que, encontrando-me no cé11, vou interceder por ti ju11to de 
Deus". 

Tendo expirado a meia-noite, velaram-na os seus familiares e al
guns da Congregac;ao. Já amortalhada, depois de tres horas deu sinais 
de estar com vida: seja que tivesse morrido de fato, como ela dizia, 
seja que fosse um paroxismo. 

Acudiram, pois, os de sua casa, desataram-na e ela pediu que me 
chamassem. Eu mesmo, ao ouvir o pranto de seu lar e por estar de
sejoso de ela cumprir a sua palavra, a urna da madrugada me pus 
<liante do Santíssimo Sacramento, em atenc;ao da palavra que lhe dera 
de encomendá-la a Nosso Senhor, mas esperando também o amanhe
cer, para dizer a missa por sua alma. 

Chamaram-me, quando já se encontrava grande parte do-povo 
em sua casa com velas de cera em suas maos. E, ainda que a convi
dassem a falar-lhes alguma coisa, limitava-se.a dizer: 

"Venha o padre, pois entíio ouvireis o que se passou comigo!" 

Achei-a muito alegre e nao com ares de defuntá nem como en
ferma, que haveria de morrer em questao de muitos dias. Tinha nos 
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bra\os urna cruz de madeira do tamanho de tres quartas (de vara) e, 
quanto ao rosto, parecía um anjo. Fez-me sentar junto de si e disse: 

"Meu padre, passei desta vida a ozttra nesta noite! A primeira coisa que vi foi uma tropa 

de demonios muito feios, os quais vieram a meu encontro. Vinham munidos de urna es

pécie de garfos, com que queríam prender-me, 1nas um Anjo de grande formosura, que 

estava comigo, defendeu-me e com wna espada de fogo pos em fuga os demonios. 
Esse Anjo guiou-me ao inferno, para que visse o fogo espantoso, que os condenados pa
decem. Ali clzeguei a ouvir grandes uivos de ciies, bramidos de touros e silvos de serpen
tes, que davam os demonios. Ali eu vi com os meus olhos como golpeavam e atormenta

vam as almas que lá havia, sendo que conheci entre elas algwnas dos que viveram co
nosco, mas ninguém da Congrega~ií.o ". 

Falou-me, outrossim, de duas mulheres que ela havia visto na
quele lugar. Sua vida má causara-~e muitos cuidados, estivera a 
ponto de desterrá-las do povoado e ora fazia 15 días, desde que ti
nham morrido. Eram elas procedentes dos matos e pouco afeitas a 
entrarem na igreja. Além disso, antes de morrer, essa boa mulher nao 
viera a saber que elas tinham morrido, como confessou. 

A propósito de outrem, um mo\O, afirmou-me que ele, embora 
criado desde menino em nossa escola, muito pouco tinha aproveita
do. Isso porque, tendo-o eu conduzido como mestre de escola a um 
povo de gentíos, veio a proceder bastante mal. Depois de have-lo 
puriido, tirei-o de lá e ele, tendo voltado a sua terra, morreu. Mesmo 
que antes tivesse feíto confissao, presumía-se que houvesse falecido, 
nao estando bem preparado. 

"Dali", disse ela, "levou-me o Anjo a visiio da glóría dos bem-aventurados. Vi o próprío 

Deus num assento e trono formosíssimo, rodeado de infinitos bem-aventurados". 

Perguntei-a como era Deus e que forma tinha. Respondeu-me: 

"Niio seí como é, nem poderia descrever a sua grandeza, porque niio existem palavras 

que o possam jazer, nem lzá nesta vida coísas, com que fazer compara~o. Somente com o 
fogo pode comparar-se e a esse respeito vou dizer algo: 

Era wn ser que resplandecía infinitamente maís do que o fogo, mas niio queima, antes 
alegra e regozija a alma sua vista. Mais niio posso dizer. 

Vi também Nossa Senlzora; mas como hei de Jalar sobre sua formosura, urna vez que niio 

exista com que compará-la? ! Diga-se o mesmo da alegria, que tinham aqueles bem
aventurados!" 
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De vez em quando ela repetía, suspirando: 

"Ah, padre, que coisas tiio lindas aquelas que vi! Tudo quanto aquí existe, é feio e des
prezível. Aqui, neste mundo, niio há gente, sendo que tudo se acha despovoado em con- · 
fronto com o que lá eu pud~ ver. Somente os Anjos vistos por mim siio mais do que as 
areias e mais do que as folhas d~s árvores destes matos. 
Pude conhecer ali 11111itfssima gente destas red1tf6es e, entre ela, os tres padres que mor
reram no G11aíra, tendo grande glória. 
Vi Isabel (a que dissemos haver ressuscitado!), que me disse: lrmii, o/ha bem aquelas ca
sas, para que as descrevas aos que vivem lá na terra ! 
Entiio me entristecí com o que ela havia dito, porque entendí que tinlm de voltar para cá 
e porque sentia nwito o ter de deixar aquelas coisas tiio lindas. Ela, senfrndo no en tanto 
111inha dor, disse-me: 
Niio te aflijas, porque deseja a Miie de Deus que vás anunciar tudo isio aos 11ossos pa
rentes, para que se animem a servir a Deus e niio se cansem no seguimento da virtude! 
E lzoje, (indicou) este día, voltarás..para aí, para niio mais deixares essa vida. 
E é esta, padre, a causa da 111inha vinda! fá desejo voltar aquela vida de felicidnde. Oxalá 
morressem hoje todos os habitantes deste povoado, sem que sobrasse ninguém, e fossem 
comigo para verem as belezns q11e eu vi! De fato, que lindos meninos, q11e dnnfns, que 
regozijos os que vi! 
Fazimn essas danfas os meninos que morreram depois do batismo nestes povos. No meio 
deles vi a nuu fillw - tinha morrido aos quatro meses. E vi a meu marido. (E por seus 
nomes citou a muitos dos que tínlwmos educado em nossa escola e doutrina, além de in
dicar muitas partic11laridades individuais a propósito de se11 destino). 
Padre, niio te canses de ensinar o caminho do céu a estes meus parentes, para que se sal
vem, porque é incrível o bem que fazes! 
Oh, se niio se cometessem pecados! Oh., se amassem a Deus de todo o cora9iio! Oh, se 
cmnprissem a todos os se11s nwndamentos! Como haveriam de estar contentes na lzora 
da morte!" 

Fez ela chamar a si os congregados, e exortou-os a perseveran\a, 
dizendo-lhes que a Virgem deles tinha grande agrado e daquele santo 
exercício (de vida). 

Havia falecido uns poucos dias antes urna mo\a, educada desde 
sua meninice em todo o recolhimento, confessando-se cada oito dias. 
Posso afirmar com inteira verdade, porque orientei sua alma toda a 
vida, que jamais cometeu pecado de culpa' mortal. A propósito dela 
afirmou essa mulher have-la visto no céu, revestida de grande glória, 
e que lhe dissera: 
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"Dize a meus país que nao me chorem por estar morta, porque vivo e me acho coma gló
ria que ves! Que eles continuem a vida que levam, para que sejam dignos de virem e me 
fazerem companhia!" 

Os pais dessa IDO\ª foram e no presente sao de raríssimo exem
plo. 

Aos caciques do povoado exortou-os ao bom exemplo, e em par
ticular a que ajudassem aos padres na procura do bem em favor das 
almas de seus parentes. Chamou a urna das suas irmas e lhe disse: 

"Mana, encarrego-te muito a que cuides do ensino (religioso) de nossa miie e que /he re
noves as coisas de n.ossa fé, porque te fa~o saber que muitos velhos e anciifs eu os vi no 
inferno." 

Importou num espetáculo de suma devO\aO o ver urna mO\a que, 
antes de casada e depois de feita viúva, guardou um recolhimento sin
gular e muito recato em falar. Ve-lá, digo, presentemente feita prega
dora e apóstola de sua gente, e ver ao mesmo tempo o povo com velas 
acesas e com lágrimas terníssimas nos olhos de todos. 

Confesso que essa cena causou em mim desejos de morrer de ime
diato e/ou de servir a Deus com todas as veras, tendo um especial ca
rinho e amor as coisas da bem-aventuranc;a celeste. Foi, aliás, isso 
mesmo que causou em todos, como se viu em obras, logo que ela expi
rasse . 

. Esteve ela falando durante dez horas: o que me provocou nao 
pouca admirac;ao, a saber, o ve-la de contínuo pregando e anuncian
do o Reino de Deus. 

Chegou, por fim, a hora de seu transito para a vida eterna, como 
se pode deduzir de sua vida inculpada ou inocente, dizendo-me: 

"Padre, já é a hora de que vá aquela pátria minha, onde se vive a vida verdadeira. Fica-te 
com Deus, e niio te esquefQS de minha alma, pois eu nao me olvidarei de ti naque/a bem
aventuranfQf" 

Perguntei-a se acaso tinha algo de que confessar-se. Respondeu 
que nao tinlia aflic;ües de nada, a nao ser enxergar-se ainda nesta 
vida. Com isso cruzou os brac;os sobre a cruz que nunca deixara, e 
perdeu a fala. Perguntando-lhe se havia de lembrar-se de mime de 
seus parentes no céu, disse que sim, inclinando a cabec;a: com o que 
despediu sua alma como em suave sonho. 

Ficou seu rosto formoso como o de um anjo e estava tao longe de 
inspirar-nos horror, que ao contrário nos arrebatava o corac;ao seu 
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agrado angelical e sua formosura, que sao sinais positivos de que ela 
ia a pátria desejada. 

Devo dizer que, embora fa~a cinco anos desde que isso aconte
ceu, tenho-a presente e anima-me sua memória. E, enquanto o escre
vo, enternece-se-me o cora~ao e se me dá fervor, para imitá-la. 

Logo que a gente do povoado celebrou a Semana Santa, verifi
cou-se que nao ficou homem, mulher e crianc;a, sem confessar-se. nao 
sem curiosidade interroguei a todos pelo que os havia comovido mais 
entre as ac;ües e palavras daquela boa mulher. Em resposta referiram
me todos prontamente alguma part~cularidade retida na memória. 
Uns diziam algo da glória, outras das penas, e outros ainda de .seus 
parentes, que já se achavam no gozo de Deus e que aquela boa mu-
lher havia visto. · . 

De noite, viam-se pelas ruas disciplinantes, e mesmo a porta da 
igreja a\oitavam-se ou flagelavam-se nao poucos. 

Foi, em suma, um grande estímulo para todos, principalmente 
para os congregados, e por muitos días nao conversaram de outra 
coisa com proveito singular. · 
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XLII. CONTAM-SE OUTROS CASOS PARTICULARES 

Havia adoecido urna mulher devota e ancia e, chegando ao mo
mento fatal, depois de recebidos os Sacramentos e já come<;ada a ago
nia, pareceu-me que nao mais houvesse de viver um quarto de hora. 

Tinha ela a voz rouquenha e o peito erguido, sendo que <leste 
modo se encontrou por mais de um mes. Chamava-me a cada passo 
e, vinda a confissao, nao havia assunto. 

Causou admira\ªº nao pequena tudo isso. Avisou-me entao um 
índio devoto que, no seu entender, a morte nao tinha pressa com 
aquela mulher, e era porque suspeitava nao ser ela crista. Justificava 
ele sua dúvida com o fato de ela ser adventícia e haver-se-nos ajunta
do na mudan<;a de povos já mencionada, afirmando ser crista. 

Descobri, porém, que nao o era, e batizei-a, estando ela ainda 
com todos os seus sentidos lúcidos e podendo responder com acerto 
as perguntas. Recebido, contudo, este Sacramento, expirou. 

Um dos caciques principais e de nao pouca virtude achava-se 
dormindo, quando veio ter com ele urna pessoa, que o despertou e 
lhe disse: 

"Ofita para o que tens junto de ti!" ... 

Olhando, viu um po<;o, muito profundo, cheio de fogo e, no cen
tro dele, um leito em chamas, em que se achava urna pessoa dando 
reviravoltas e soltando grandes gritos. 

"Conheces ao que está vendo?", perguntou-lhe aquela pessoa. 
Respondeu o cacique de modo negativo. A isso lhe disse o interlocu
tor, com alguma insiste~cia: 

"Olha-o bem< pois eu sei que o conheces!" 

Fe-lo com os olhos fixos e o reconheceu, sendo que se tratava de 
um cacique entre os principais, que ainda vivia e era parente seu. 
Com isso foi-lhe dito: 

"Esta cama que enxergas, está preparada para ele e outros, que nao querem emendar a 
vida, e tu nao ignoras os pecados que ele comete". 
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O Pe. Francisco Díaz, a quem diSso infonnou, admoestou-o co 
prudencia que nao indicasse a ninguém a pessoa em questao m: 
que falasse apenas em termos gerais sobre o que vira. ' 

Na~ se rev~lou va a vi.sao, porque alguns tempos depois, estando 
esse cacique, vISto em chamas, a porta de sua casa, notou estar ar
dendo seu aposento. Entrou as .~ressas, para salvar urna caixa que era 
toda a sua nqueza. Mas, perm.1tindo-o Deus, tanto se incendiou que 
b~scando agarrar a porta, esta se fechou ao desgra<;ado, que passou ~ 
?rltar ~om voz. desesperada por socorro. Acorreu o povo, mas 0 fogo 
rmpedia-lhe a entrada. · 

Vendo-s: o infeliz naquele aposento ora já todo em chamas, jo-
gou-se ao chao e tentou proteger-se cor:n um couro de vaca. · 

Conseguiram os de fora apagar em parte o fogo e, tendo entrado 
por esta brecha, acharam o cacique ainda com vida, mas numa cama 
de fogo, tal qual·o outro o havia visto. 

Apresentava-se ele negro~como um carvao e, ainda que estivesse 
com a a~a no ~or:po, já perdera a fala e se achava impossibilitado de 
dar qua.1squer smais de contri<;ao. Conhecidamente vicioso, forá ele 0 
que ma1s trabalho nos causou por meio de seus escandalos. Por vezes 
propusera_ emendar-se, mas logo voltava ao fogo da concupiscencia, 
dando-se 1sso em tal grau que propus enterrá-lo, caso morresse, na 
porta da igreja com advertencia particular, para que servisse de ·me
mória e exemplo. 

Nao parou aqui a justi<;a de Deus com rela<;ao a esse morto, nem 
ainda sua ~sericórdia para comos vivos. Assim, um mO\O congre
gado e de vida correta achava-se ausente <leste povoado e nao tinha 
qual9uer conhecimento dessa visa.o, nem sequer um pressentimento 
relativo a e~ mort~. Por outra, nada lhe constava haver-se ele quei
mado e momdo. Po1s bem, nestas condi<;ües e estando acordado, viu 
<liante de si urna figura ou vulto, que lhe.falou da seguinte forma: 

"Presta atenfño aoque vou mostrar-te!" 

. No mesmo instante viu em sua presen<;a a esse cacique todo 
quermado e se achando num estado horrível e espantoso. Estava ele 
ao me~mo tempo posto sobre um demonio n:tais que feio,. negro como 
um etiope, e envolto em chamas. Disse-lhes entao o vulto: 

"Conheces este pobre?" 

"Sim!", respondeu o m0<;0, "sim, conhe<;o-o bem". E teve, sem 
mais, esta incumbencia: 
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"Pois trata de contares a tett povo o que viste! É para tal finalidade que fiz esta demons
trafDo e para exemplo dos que, soltando as rédeas a seus vícios, niio mais dao lugar 011 

chance a Misericórdia Divina". 

O mo\o, mais que sobressaltado e tendo quase perdido a f~la, 
deu-nos contado que havia yisto: o que reverteu em grande prove1to, 
pois é este o fim que Deus pretende, ou seja, dando for\a a nossa pre-
ga\aO com sucessos semelhantes. _ ,, . 

Atormentava o demonio a um mo\O da Congrega\ªº com duv1-
das a propósito das penas, que no purgatório padecem as alm~s . Para 
tanto nao lhe satisfaziam os nossos sermües e exemplos. Po1s bem, 
estando ele em estado meio vígil, apareceram-lhe duas pessoas vesti
das de branco, sendo elas de aspeto agradável ou vista muito formo-
sa, e dizendo-lhe: 

"Viernes ensinar-te o que sejam as penas do purgatório". E com 
isso meteram-no num fogo terrível, acrescentando-lhe: 

"Vais ficar aqui somente cinco días, depois dos quais iremos tirar-te deste lugar." 

Foram tormentos crudelíssimos os que ele sentiu. Julgava-os tao 
compridos que lhe parecesse ter estado ali durante muitos anos. 
Queixando-se, pois, disse-lhes: 

. , ,, 
"Vé-de como me enganastes, pois há muitos anos me tendes preso aqm. 
"Quem se enganou, foste tu ", explicaram-lhe, "pois ainda niio passou a metade de meio 
quarto de hora! A partir disso virás a entender, que ta is sao as penas do purgatório ". 

Com isso ficou ele bem ilustrado a propósito de sua dúvida. 

\ 
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XLIII. PROSSEGUE O MESMO ASSUNTO 
DE COISAS PARTICULARES 

Quis Nosso Senhor faze-los entender o quanto de seu agrado seja 
a devo~ao que os mdios tem aos Santos. 

Um dos congregados teve o cuidado de guardar, por devo\ao, os 
papeizinhos dos Santos, que lhe haviam cabido desde que era mem
bro da Congrega~ao. E deles já possuía. onze. 

Guardou-os numa bolsinha, em que havia um pedacinho de 
"Agnus (Dei)" forrado e um pouco de cera benta. 

Pós-se ele a trabalhar em seu ofício de ferreiro, colocando suas 
' ~ 

reliquias num lugar donde, com a própria bula, foram cair no meio 
do carvao. Sem que o percebesse, jogou aquele carvao na frágua, em 
que, por causa da fuma\a que se erguia ao revolverem as brasas, ou
tros índios acharam inteiramente queimada a bolsa, mas os papéis, a 
cera e o "Agnus" sem qualquer prejuízo; por outra, sem derreter-se 
mais do que se estivessem dentro da água. Trouxeram-me isso, cheios 
de admira~ao ante tal maravilha . 

Achávamo-nos de caminho dois sacerdotes, indo de visita a um 
povoado. Muito cansados alojamo-nos num deserto e nao consegui
mos conciliar o sono por causa de urna inquieta~ao muito grave. Re
solvemos por isso caminhar de noite, visto que a vereda era boa e 
porque fazia luar. Sobreveio-nos a manha a vista do "pueblo", depois 
de termos caminhado a noite inteira sem qualquer estorvo. 

Estando nós assim diante do povoado, vieram a nosso encontro, 
para recepcionar-nos, alguns moradores do lugar. Perguntei-lhes se 
ali havia doentes. Disseram-me que nao, mas que, no día anterior, 
apenas havia morrido urna velhinha, sendo que já estavam p~ra en
terrá-la. 

Chegando ao povoado, perguntei pela casa da mdia falecida. 
Responderam-me que nao me cansasse em it ve-la, porque de fato já 
falecera. Disse-lhes entao: "Vamos, pois hei de dizer-lhe algum res
ponsório!" Entrei na casa, que era tao lúgubre e escura, que nao se via 
coisa alguma dela. Disse entao em alta voz: 

"Onde está a morta?" 
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Respondeu a isso a própria mulher "morta": 

"Padre, esto u aquí! Niio estou morta, mas estou esperando por ti, para confessar-me ". 

Ouvi-a de confissao com sobejo consolo meu. Ela, apenas se ten-
do confessado, perdeu a fala e entregou suo alma ao Criador, que 
tanto ama as almas redimidas com o seu sangue. 

Teve inveja o demonio, por ver-se privado dos despojos, em cuja 
posse tiranica se achava, e quis experimentar "a mao", para ver se 
podia tornar a estabelecer-se corn os ossos dos magos, de que atrás 
tratarnos. 

Havia meses que estava doente um moc;o de vida rnuito correta ... 
Achando-se em sua cornpanhia seus país a urna hora do dia, viu o 
rnoc;o <liante de si um etíope desnudo, o qual levava nurna sacola 
alguns ossos de defunto. Perguntado quern era, disse: 

"Sou um dos que aquele vosso padre queimou" (portan to do q11al já se Jalou). 
"Mas o que q11eres aqui?", lhe interrogou o mor;o. 

Respondeu-lhe o demonio: 

"Venho ver-te, porque desejo que sejas meu amigo". 
"Vai-te embora daqui", interpelou-o o nwr;o, "país nao q11ero t11a mnizade! E, se te 

queimaram, com.o te atreves a vir para cá? ! " 

Com isso e mesmo assim o demonio foi-se aproximando dele. O 
moc;o, por sua vez, invocava o norne de Jesus e repetia ao demonio 
que se fosse ernbora. Este procurava, contudo, corn palavras brandas 
que o rno<;o desse ouvidos a seus embustes, pois disse: 

"Eu sou alg11ém que deveras te ama, e venho com desejo de ensinar-te a verdade, uma 
vez que esses padres nao vo-la dizem. Dou-vos eu o q11e tendes, porque sou o vosso 

deus". 

E, dizendo-o, entrou no seu corpo. O rno<;o deu ern grandes gri
tos, chamando Deus em sua ajuda, e nao deixava de dizer ao demo
nio que o deixasse. 

Os circunstantes, que eram muitos, e seus próprios país ficaram 
atónitos. Porque, embora nao vissem o demonio, ouvirarn as suas 
palavras dentro e fora do moc;o, sendo que entendiam a voz <leste em 
sua boca, e a do demonio ern seu estómago. 

Pediu o enfermo que me chamassern. Entretanto, vendo-se ele 
atormentado de tal forma pelo hóspede, solicitou a seu pai que com 
forc;a o ac;oitasse, pois com isto sairia dele aquela besta. O amor pa-
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terno fé-lo rejeitar semelhante ac;ao, mas a mae, julgando bom 0 re-
médio, agarrou urnas cordas e comec;ou a flagelar o filho. Ao mesmo 
tempo pedia-lhe este que ela batesse corn energia, e ao demonio or- . 
denava que saísse. Por fim, depois de várias demandas e respostas, 
saiu, deixando moído o pobre do rapaz. 

Fui vé-lo e, depois de passado meu trabalho, confessou-se ele, 
• •A • ~ • cu1a consc1enc1a era punss1ma . 

... 
A meia-noite, certo de que todos os da casa dormiam,· levantou-

se - o que por alguns meses nao tinha conseguido! - e foi tomar urna 
disciplina junto as portas da igreja . . Mas, ao deixar a casa, seguiu-o 
um vassalo de seu pai e, como o visse ac;oitar-se de modo tao cru ou 
violento, avisou disso aos da casa. Foi para lá que o levaram nos bra
c;os, devido a sua fraqueza. 

Nao quero olvidar a um outro caso que, poucos meses depois, 
ocorreú nesta mesma redu<;ao, 

Adoeceu ali um dos caciques principais que, antes da transmi
grac;ao dos "povos", nos havia ajudado muito na queima dos esque
letos de mortos, a propósito da qual já falei. Esteve ele acamado mais 
de ummes. 

Saiu, porém, de seu aposento assim como pode, para gozar da 
serenidade noturna do verao. Apenas postos os pés na rua, rodea
ram-no cinco vultos, revestidos de ornamentos ricos e cheirosos de 
bom odor. Teve lá os seus medos, mas, certificado por eles de que 
eram bons espíritos, perguntaram-no se acaso se tinha confessado. 
Respondeu-lhes que o havia feíto no come<;o de sua enfermidade e 
que agora nao se sentia com algo que lhe inspirasse cuidados. Disse
ram-lhe entao: 

"/á te conhecemos, e nos consta que vives bem e sempre tratas de assistir a missa. Lem
bras-te daqueles ossos, que estes padres queimaram? 11 

"Sim!", retrucou ele. 
11 Mas ", replicaram eles, "acreditaste naquelas coi5as que esses ossos dizi.am? " 

"Nunca acreditei em tal coisa", tomou o índio. 
' "Fizeste muito bem 11

, acharam eles, "porque aqueles eram dem.Onios, inimigos de 

vosso bem e amigos de vosso ~l. D~ze a esta gente que vivam bem e ou~m a doutrina 
dos padres, pois estes lhes ensinam a verdáde, embora luija algúns entre vós que sao 
como o pente, que tem alguns dentes quebrados ou nao parelhos. Uns Jazem progresso 
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na virtude, outros nela pouco adiantam. Nós velamos sobre este povo e dele afastamos os 
demonios, que sobretudo de noite vos incitam ao mal. E rezas tu o rosário da Virgem?" 

"Sim", disse ele, e logo os outros explicaram: 

"Nós nos honramos com ele e assim o levamos ao pescofO. Olha e toca este rosário!" ... 

Já gostoso de conversa tao boa, o índio, sem qualquer receio, to
cou o rosário e urna cruz, sentindo nisso um cheiro muito suave, que 
ficou impresso nos dedos. Prosseguiram eles: 

· "Quanto tempo faz que nao vais de visita ao padre?" 

"Faz tres semanas", respondeu, "e é porque nao me posso manter em pé, que assim 
,, 

ocorre . 

"Pois vai ve-lo aman ha, dado que desde agora já ficas siio. E dize-lhe tudo quanto aqui 
ouvíste, e que ele niio se canse em ensinar-vos, pois nós cuidamos de vos defender. 
Quando tiver amanhecido, trata logo de ires visitá-lo e de l/Je contar t11do isso, porque, 
antes de /á chegares, estaremos em sua cela e havemos de esc11tnr o q11e disseres!" 

Apenas saí da ora<;ao na igreja para meu quarto, percebi-o na 
porta. Maravilhei-me em ve-lo, porque sabia que sua enfermidade o 
retinha acamado. Contou-me ele tudo isso e, como de fato já estava 
sao, come<;ou, para prová-lo, a trabalhar em certa obra da igreja. 

Quero por fim a essas obras, que Nosso Senhor e a Virgem San
tíssima realizaram em seu povoado. Guardo silencio quanto a muitas, 
contentando-me com haver relatado brevemente aquelas pela glória 
do Senhor, que opera maravilhas com gente simples, lhana e sem 
dobrez. Isso porque é amigo da simplicidade, e assim "a sua conversa 
é com os singelos" ou "cum simplicibus sermocinatio eius" (Provér
bios, 3,32). 

E, como disse num passo anterior, em cristandade nova usa Deus 
de métodos noves, se bem que antigos, e ainda de águas de irriga<;ao 
necessárias, para que plantas temas, como as dos índios, cres<;am em 
virtude e aumentem em gra<;a. 

Quero tao-semente acrescentar um bom exemplo - nao de edifi
ca<;ao, mas de malícia - a propósito de meu intento. 

Certas pessoas, que fundamentam o seu comum sustento no san
gue que chupam a estes pobres índios e passam a fazer parte com os 
paulistas, vendo que tínhamos livrado esta gente de suas maos e que 
nao lhes deixáramos a chance de "preá-la", puseram-se a escrever car
tas as mais diversas pessoas: assim, a prelados, bispos e grandes se
nhores. Até mesmo nesta Corte espalharam a (má) fama de que eu -
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porque como a malfeitor lan\aram sobre mim a culpa - tinha tirado os 
índios de suas terras, levando-os a regi6es estranhas e matando-os a 
todos pelo caminho. Assim sendo, queixavam-se muito deste meu · 
erro. 

Recebi cartas de bispos e ouvidores, culpando-me de meu desa
certo. E, mesmo depois de estar nesta Corte, alguns senhores do Con
selho, a cujos ouvidos chegou esse informe, perguntaram-me a pro
pósito de um caso tao desastroso. E ainda que tenha satisfeito a seu 
desejo, ou para melhor dizer, ainda que a própria verdade tenha er
guido a voz, pouco há de servir isso para resposta. 

A Real Audiencia de Chuquisaca deu-nos ampla licen\a para 
mudá-los (os índios). Procedeu-se pois no caso com toda esta justifi
ca\ao, mesmo que eles já estivessem sido mudados, quando ela che
gou de fato, pois seu beneplácito nos atingiu um pouco depois. 

Mas quem duvidará que, num caso tao apertado, deva esperar 
urna licen\a para fugir, aquele que enxerga o meteram-lhe a faca na 
garganta?! A própria lei natural lhes dá licen\a para fugirem da es
cravidao, conservarem a sua liberdade e mesmo a fé e salva\áO eter
na, pois tudo _isso os índios te-lo-iam perdido, como outrem, se hou
vessem retardado apenas por dois días a sua fuga. 

A\áo mais crista teria sido escrever-se a esta Corte que os pau
listas nos tinham cativado de nossas redu\6eS 60.000 almas, das quais 
hoje nao restam mais de 1.000, por te-los morto com meros a\oites, 
trabalho e canseiras. 

Como, no entanto, haveriam de fazer queixa, se eles mesmos se 
achavam metidos no mesmo crime?! 

Mas, para constar a falsidade de seu informe, e para mostrar que 
os índios, que eles diziam ter eu matado, ainda viviam, pedi a certo 
Governador que aceitasse os tributos deles para sua Majestade. Além 
disso indiquei-lhe como terceiras pessoas ou intermediárias o hispo 
do Paraguai, Dom Frei Cristóvao de Aresti, e o Pe. Diogo de Alfaro, 
reitor do colégio de Assun\áo. 

Mesmo com todas essas diligencias nunca pude alcan\ar o meu 
intento. Já se ve qual é a causa, e nao quero fatigar a ninguém com 
explicá-la mais. ' 

Teria sido, allás, urna ª\ªº muito crista, se neste caso me tives
sem repreendido pelo fato de ha ver eu oferecido ·tributos de urna 
gente desterrada e que sofreu a tormenta vista em páginas anteriores, 
bem como se me houvessem aconselhado a pedir de Sua Majestade 
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como merce, aliás bem devida a tal trabalho, que lhes desse liberda
de, ficando imunes de tributo, para que tivessem o fruto de sua leal
dade. Porque, deixando inimigos certos, puseram-se sobo amparo, 
que Sua Majestade dispensa a essa pobre e ac.ossada gente. 

A vaneemos, contudo, com a nossa narra<;ao e tenhamos confian
<;a na verdade, pois ela por si faz mudar de opiniao. 

\ 
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XLIV. MORTE, NAS MÁOS DOS INFIÉIS, 
DO PE. p,EDRO DE ESPINOSA 

Natural de Baeza, era o Pe. Pedro de Espinosa filho de pais, 
grandes servidores de Deus. 

Tiveram eles quatro filhos e a todos dedicaram-nos a Companhia ,, 
de Jesus, sendo que um deles foi as Indias, para consagrar-se a salva-
\ªº das almas. Desde o Panamá, onde se encontrava, escreveu ele a 
seus ·pais, que educassem com cuidado especial a seu irmao Pedro, 
visto que o haveria de seguir e morrer nas maos dos infiéis. 

O próprio Pe. Pedro, estando em ora<;ao quando ainda se achava 
na Espanha, teve a revela<;ao de que c:ertos índios o arrastavam e que 
de fato ele se achava no chao, sendo que o rolavam e maltratavam. A 
ambos os prognósticos provou.;.os b sucesso ou a realidade. 

Demandou as índias, onde trabalhou de maneira apostólica no 
Guaíra e, desde seus inícios, teve a· seu encargo urna redu<;ao de gente 
bárbara, que conseguiu amansar com sofrimento e paciencia. 

Tinha essa povoa<;ao 2.000 farm1ias, que somavam de nove a dez 
mil índios, "reduzidos" por nosso trabalho. Muita coisa poderia eu 
dizer de suas virtudes raras ou grandes. 

Na mencionada transmigra<;ao dos povos trabalhou de modo in
fatigável. Por muitos anos caminhou a pé, apesar de sua cornplei<;ao 
franzina, e deu o último retoque de perfei<;ao a seus trabalhos com ,, 
urna morte feliz. E que, tendo-o obrigado a caridade e obediencia a 
conduzir as redu<;6es de Loreto e Santo Inácio algumas ovelhas para 
vestir a pobres, pela falta de algodao originada dos fríos gélidos, 
vol ta va com·" elas a meia-noite, quando um grupo de índios bestiais 
deu em seu acampamento no deserto ou despovoado e ali o matou a 
pauladas. · 

Quando ele se encomendava, como servo de Deus, a Jesus e Ma
ria, repreenderam-no os índios por estar invocando a esses "deuses" 
falsos, chamando-os com mentiras em sua ajuda. Vituperou-os opa
dre por causa de sua infidelidade, e logo eles o desnudaram em noite 
mais que rigorosa de inverno. E, ao estar o bom do padre encomen
dando-se ao Senhor, bem como oferecendo-Lhe sua alma, vexados e 
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ofendidos os bárbaros, por ve-lo tao ansioso daquele Deus que eles 
negavam, quebraram-lhe a cabe\ª· Desnudo deixaram-no entregue, a 
merce dos tigres, que o devoraram de todo. Apenas pudemos nos 
conseguir um bra<;o e urna perna, que sepultamos. 

Sua morte foi sentida e chorada nao pouco pelos índios, a quem 
ele através de sua prega<;ao conferira a vida e havia posto em estado 
de civiliza\aO, ensinando-lhes os oficios de carpinteiro e alfaiate, que 
por sua pronunciada habilidade havia aprendido. · 

Na mesma noite em que o mataram, apareceu ele a um dos seus 
grandes amigos e auxiliares na conversa.o dos índios, dizendo-lhe 
com semblante alegre: 

"Eia, irmiio meu, fica-te com Deus, pois eu vou descansar no céu!" 

A outro grande amigo do padre manifestou Deus, Nosso Senhor, 
dois días antes o perigo em que se· achava. No próprio dia em que o 
mataram, revelou-lhe essa morte e o modo dela, achando-se ele dis-
tante por muitas léguas. 

Ditosa vida e morte ditosa! 

\ 
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XLV. ADVERTENCIAS GERAIS 

Para urna explica<;ao melhor do que se acha dito até aqui a pro
pósito das redu\óes passadas (do Guaíra!) e das que agora vou abor
dar, fa\O algumas observa<;óes gerais, que se apresentam comuns a 
todas as redu<;óes e povoarnentos. . 

Assirn, nao é meu intento tratar das virtudes e feítos dos operários 
desta vinha, os quais, tendo deixado suas pátrias, parentes e comodi
dades, enfiaram-se por terras estrangeiras, sacrificando~se a fome e 
desnudez, e ainda - como veremos - a faca, bem como renunciando ao 
aplauso que entre os espanhóis teriarn em cátedras, púlpitos e cargos 
brilhantes, chamariz que abate até ao falcao mais remontado. Nem 
ainda quero comparar esta conquista espiritual com outras muito 
brilhantes, porque esta carece totalmente de brilho exterior, sendo 
interior o que tema partir de almas infinitas . . 

E, se no Japao existe urn cutelo que faz mártires, nao faltam aqui 
as setas que o fa<;am. Aqui eu encontro menos as casas e palácios, a 
polidez, as sedas, os vestidos japoneses, a variedade de alimentos e 
regalos, sendo que de tudo isso nao digo que seja do uso de homens 
apostólicos, mas, por fim, atrai e entretém a sua vista. 

Tem-se aqui a veste e o traje que, ao nascer, concede a natureza 
ao ser humano, sendo necessário da parte dos padres urn cuidado 
solícito em fazer cobrir o que possa ofender a olhos castos. Por outra, 
faz-se preciso o desvelo e afa contínuo em arranjar-lhes la, pano gros
seiro e algodao. E, para que com conveniencia a este os índios o se~ 
meiem, ensinaram-nos os próprios padres, por suas mesmas pessoas, 
a abrirem com arado a terra: coisa nova para eles, mas bem sucedida. 

Nao é rneu intento tratar dos operários espirituais, que vivem em 
colégios e cidades de espanhóis, cuja penúria faz com que no colégio 
mais numeroso haja apenas cinco padres e em outros, tres. 

Existem até colégios, em que eles nao passam de dois, e mesmo 
assim tem eles a obriga<;ao de socorrerem ao cultivo ou pastoreio de 
espanhóis, índios e negros, tratando a cada um deles em seu idioma: 
conselho este muito importante do Apóstolo, assim expresso: 
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"Si nesciero virtutem vocis, ero ei cuí loquor barban1s; et qui loquitur mihi barbants -
Se eu, pois, niio entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele a quem 
falo; e o que Jala será um bárbaro para mim" (1ª Cor 14,11). 

E costuma haver, numa só cidade de espanhóis, índios de várias 
línguas, sendo com isso necessário que os padres as saibam para seu 
cultivo apostólico. 

E nao há padre que, para além da nativa e latina, nao saiba ao 
menos urna língua estrangeira, sendo muitos que conhe\am duas ou 
tres, das quais hoje se imprimem alguns livros nesta Corte. 

Quanto a dos negros diga-se que nao custou pouco desvelo o tra
ze-la a luz e pó-la em termos de imprensa, mas importa em trabalho 
muito proveitoso. Porque, nas numerosas tropas de arma\OeS que 
<lestes negros entram em Buenos Aires, se verifica que há engano ou 
fraude em seus batismos. Para remediá-lo, tem-se o zelo dos próprios 
Reiteres e dos Padres mais graves ou respeitáveis, acorrendo eles aos 
navíos e armazéns, onde os negros estao aglomerados como ovelhas. 
Note-se que suas doen\aS e o mau cheiro até chegam a afugentar os 
próprios patr6es. 

" E, porém, ali que os padres lhes curam as almas e os corpos: do 
que anualmente se recolhe copioso fruto. 

Pretendo explicar a for\a do Evangelho, cuja eficácia se ve em 
amansar le6es, domesticar tigres e em fazer de feras selváticas ho
mens e até mesmo anjos. 

Para esclarecer o trabalho e afa, coin que labutam os operários 
daquela vinha formam os "pueblos", de que nao farei mais que urna 
simples men\ao, seria necessário por aqui a ladainha de trabalhos, 
que o Apóstolo apresenta na 2ª epístola aos Coríntios. Isso porque, 
como foi a tarefa do próprio Santo, tem hojeo mesmo pre\O. Assim 
hei de recopilar aqui os usos e costumes, que a prega\ao contínua 
veio a estabelecer, acrescentando-lhes algumas outras advertencias, 
para desta forma desobrigar-me desde já da repeti\ao delas em cada 
redu\ao. ' 

Em tudo mostrou-se avara a natureza para com os índios guara
nis, negando-lhes os metais de que os outros tem em abundancia, 
embora o desejo cobi\oso de que os tivessem, levasse alguns a afir
mar que os tinham. Enviaram-se a este respeito cartas a esta Corte. 
Remito aqui o leitor ao parágrafo oitenta desta narra\ao, onde poderá 
ver a resposta, que nao é minha, mas de um Govemador, o qual teve 
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lá seu esfor\o para descobrir ou a montanha de ouro ou a verdad d 
1 · d · e e que e a era co1sa e imagina\ao. 

Mostrou-se-lhes contudo liberal (a mesma natureza) no desem
ba~a~o de ídolos ~ adora\6~s falsas, sendo que com isso abra\am com 
facibdade o que e verdade1ro sobo ponto de vista católico e 0 retem 
com firmeza constante. Compramos-lhes a vontade ao pre\o de urna 
cunha ou machado, que vem,, a ser urna libra de ferro e importa na 
ferramenta com que vivem. E que antigamente as cunhas eram de 
pedra, com que cortavam os arbustos de sua lavoura. Mostrada a um 
ca~ique urna cunha (que ·na Espanha_vale quatro ou seis quartos), ele 
sa1 dos matos e montes e das partes ocultas em que vive, e •'se reduz" 
ao povoado ele e seus vassalos. Junto coma "chusma" (de mullieres e 
crian\as) es.tes costumam a tingir de 100 a 200 almas que, depois de 
bem ~a~eq~1zadas, rece~~m o batismo. o~ interesses, a que aspiram os 
dema1s, vem a ser anzo1s, agulhas e alfinetes, contas de vidro e mi
c;angas. 

Sao todos eles lavradores e tem cada qual a sua lavoura a parte. 
Passand~ de onze ~os; já os muchachos tem a sua lavoura, eÍn que 
com mu1ta harmon1a se ajudam uns aos outros. Entre eles nao há 
compra nem venda, porque com muita liberalidade e desinteresse 
s~c.orrem-se em suas necessidades. Tratam aos que de passagem os 
v1s1tam com grande hospitalidade. E com tudo isso cessa o furto e . , 
v1vem em paz e sem litígios. 

Ao raiar do dia assistem missa o ano todo e, depois de haverem 
estado na igreja, dirigem-se ao trabalho, que obtém bons resultados a 
partir de prepara\ªº tao religiosa . 

Embora logo se acostumem ao Sacramento da Penitencia, dilata
~e-lhes a Comunhao por alguns anos, a uns mais e aos outros menos. 
E que, conquanto a capacidade daquela gente seja notória em apren
der as coisas da fé e os ofícios mecarucos, nos de mais idade a dureza 
costuma ser muita. 

,, . C~mungam os que tem ·capacidade quatro vezes no ano em que 
~~ JUbil~u,. s~ndo preparados para tanto com serm6es e exeinplos, 
JeJuns, disc1pbnas e outras penitencias. 

Os congregados da Virgem, e também óutros que nao o sao, fre
qüentam o confessionário cada oito dias, e os menos aplicados cada 
mes. Na confissao rastreiam coisas muito miúdas quanto a ingratidao 
com que correspondem a Deus, como, por exemplo, a de haverem 
posto na boca, por esquecimento, em sexta-feira um peda\O de carne, 
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mas que, disso lembrados, o haviam tirado de lá. Outro é. o de nao 
haverem assistido a missa em dia de trabalho, e outras co1sas seme
lhantes. Ainda que na consciencia errónea estejam bem instruídos, 
prosseguem desse modo. . 

E, embora impertinente por vezes, a brev1dade com que repre-
sentam todo o seu interior nao cansa, e sua simplicidade agrada. Nao 
deixam também de aduzir abertamente o que fizeram sendo ainda 
pagaos: o que, conquanto de certo nao venha a ser mat~ria d~ste Sa
cramento, edifica, pois mostra sua dor de haver cometido ta1s peca-
dos. 

Celebram eles as festas principais com mais devo<;ao que aparato, 
e é por causa de sua pobreza geral e da de sua~ igrejas .. Foi preciso 
limitar-lhes as disciplinas de sangue, porque dev1do ao fr10 e ao pou
co abrigo achavam-se em perigo nao poucos. 

Sua ternura em ouvir a Paixao (de Cristo) é tanta, que nao raras 
vezes nos sucede sermos atalhados pelas lágrimas nascidas em nós 
das do povo e assim pormos fim ao sermao, sem dá-lo ao discurso 
(das mesmas). 

Nas coisas mecanicas sao eles muito hábeis. Há entre eles muito 
bons carpinteiros, ferreiros, alfaiates, tecedores e sapateiros. E, se 
quase nada de tudo isso antes tiveram, a indústria dos padres fe-los 
mestres, e nao pequenos, no cultivo da terra com arado. 

De modo notável sao eles aficionados a música, que os padres 
ensinam aos filhos dos caciques, bem como a ler e escrever. Oficiam 
eles as missas com aparato musical, de dois a tres coros. Esmeram-se 
em tocar instrumentos, tais como baixos, cornetas, fagotes, harpas, 
cítaras, guitarras, rabecas ("rabeles"), clarinetes ("chirimias") e outros. 
Ajuda isso muito em atrair os genti~s e no seu d.esejo de nos levarem 
as suas terras, para a educa<;ao e ensmo de seus filhos. 

Nao ocorre neles a embriaguez, porque seus "vinhos", por serem 
fracos nao causam tais efeitos. 
~ em alguém se descobriu algum abuso na castidade, o cuidado 

e zelo dos caciques, pais de familia e alguacis (guardas públicos), p5e 
logo a isso um remédio eficaz com justi~a exemp~ar. Ron~am eles de 
noite o povoado e, se apanham alguem ~usp~1to, _corr1gem-no. ? 
amancebamento nao se conhece nem por rmagma<;ao, porque seria 
seu castigo o desterro perpétuo. Procura-se que se casem a tempo, 
antes de sobrevir-lhes o pecado. 

Fizeram-se hospitais, onde se tratam os pobres, e os homens se
parados das mullieres. Os padres ensinaram-lhes o modo de sangrar, 
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e nao poucas vezes o exercitam eles próprios. Tém eles enfermeiros 
indicados para tal, que observam o seu ofício com vigilancia. De tal 
modo usam ainda outras coisas, que formam uma "república" muito · 
civilizada. 

Nao entraram espanhóis naquela terra. É por havé-la conquistado 
só o Evangelho e porque tem sido nosso desejo que a esses índios 05 
ampare Sua Majestade, como o faz, e verá o leitor a partir de uma sua 
cédula real, que hei de colocar no último parágrafo (deste livro), bem 
como perceberá que lhe hao de pagar o tributo justamente devido. 

Nao faltou quem informe a est~ Corte, que nós nos revoltamos 
com os índios e que nao queremos entrem espanhóis em seus povoa
dos. Quanto a isso constará o contrário no parágrafo oitenta e um. É 
verdade que desejamos deveras que esses tais nao os vejam com os 
seus olhos, porque, se bem que hajam de encontrar muitas coisas para 
sua edifica<;ao, nao sei contudo se eles próprios vao edificar muito aos 
índios. · ~ 

Desses tais muitos estao de espreita, desejando que Sua Majesta
de lhes "encomende" estes índios (depois de haverem passado os dez 
anos de liberdade, concedidos por Sua Majestade desde seu batismo), 
e lhes imponha o incomparável jugo do servi<;o pessoal, tra<;a que 
Faraó inventou para a afli<;ao do povo israelítico, e com que morre
ram nas Índias inumeráveis pessoas, tendo sido, por cúmulo, sem 
esperan<;a da vida eterna, por falta de doutrina catequética. "Porque a 
contínua ocupa<;ao", assim o diz Sua Majestade em sua cédula real, 
"<leste diabólico servi<;o pessoal lhes tirou o tempo preciso de apren
de-la e praticá-la". 

O despacho desta cédula real nao o atribuíram contudo "esses 
tais" ao zelo cristianíssimo de Sua Majestade, nem a obriga<;ao que ela 
tem de amparar gente tao destituída de todo apoio e prote<;ao, mas a 
"impertinente pertinácia" - como dizem - da Companhia de Jesus. 
Com isso convertem essa a<;ao tao católica de Sua Majestade em des
crédito nosso, querendo persuadir aos senhores desta Corte, que nos 
servimos no Paraguai dos índios para nossos aproveitamentos .. 

Comigo trago neste sentido urna informa<;ao autentica do contrá
rio e, se se quiser que a de, aquí e de pessoas dignas de todo o crédito, 

' apresento por testemunhas os seguintes: 
Ao Dr. don Francisco de Alfaro, ouvidor do Conselho da Fazen

da, que é alguém que tem, em grau eminente, a experiencia daquelas 
Índias, porque visitou a muitas províncias e lhes deixou leis muito 

193 



ajustadas, as quais aprovou Sua Majestade, principalmente as relati
vas a minha mencionada província do Paraguai. 

E (apresento) ao digníssimo prelado do Rio de Janeiro, o Dr. Lou
renc;o de Mendon<;a (Mendoza) que, por ser vizinha sua diocese 
aquela província, muito bem sabe que antes gastaram os nossos Pro
vinciais do Paraguai em questao de cunhas, facas e outros artigos de 
resgate, bem como em fazenda grosseira, pano, la e algodao para os 
índios, mais de 20.000 pesos. 

Tudo isso consta pelas "saídas" através de informa<;ao autentica 
em meu poder. Procedeu de heran<;as dos nossos religiosos e de es
molas, que o próprio prelado, antes de se-lo, ajudou a pedir em Poto
sí e na província dos chichas, sendo que disto tenho seu testemunho. 

E aplicaram tudo isso os Superiores na aquisic;ao destas pobres 
almas, cuja pobreza é tamanha, qu~ muitos índios nao tem sequeros 
dois pesos, que Sua Majestade possa impor como tributo a cada um. 

Aconteceu, outrossim, que, mandando eu vender nos povoados 
de espanhóis o meu mantéu e batina, Concordancias, Bíblia e outros 
papéis, e até mesmo os cálices do altar e seus ornamentos, em troca 
de la e algodao, que fiz trazer da cidade de Santa Fé, para vestir a 
índios pobres, informou-se que nós ocupávamos os índios em nossa 
negociata e aproveitamento. 

Por vezes me ocorreu que, ao visitar os padres daquelas reduc;óes, 
encontrávamos sem camisa no corpo e, para dissimularem a sua penú
ria, colocavam um pedac;o de pano como colarinho. A outros descobri
os dormindo num couro de vaca, pelo fato de haverem dado seus col
chóezinhos aos enfermos e porque, nao "perdoando" nem mesmo a um 
cobertor felpudo, tinham-no partido para abrigo de pobres. Nisso os 
próprios Provinciais nos deram exemplos invulgares. 

O Dr. Lourenc;o de Mendoza, prelado do Rio de Janeiro, a quem 
o Real Conselho confiou o exame desta história(!), ao chegar a este 
ponto, acrescenta de seu próprio punho a margem o que segue: 

HQuando o5 Padres Simio Masseta e fusto Mansilla chegaram ao Brasil, vindos da pro
víncia do Paraguai em seguimento de suas ovelhas, entre as quais os moradores de Sao 
Paulo tinham Jeito presa, para buscarem justifa, esta foi algo de que nao acharam rastro. 
Os próprios padres da Companhia de f ésus, residentes no Río de faneiro, disseram-me 
algumas vezes que se admiravam de ver a pobrez.a quase intolerável, que sofriamos pa
dres da Companhia de f esus no Paraguai pela conversao dos gentíos: coisa de que davam 
mostra aqueles dois homens apostólicosH. Até aquí a palavra de dito prela-

do. 
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Seria de certo urna mancha, se por um bem temporal nós nos ex
pus~sse~os ao risco ~reqüente de vida que se corre naquelas regióes, 
e alem dis~~ urna tolice bem grande, deixar a comodidade religiosa . 
de um colegio em troca de trabalho tao grande entre os gentíos, caso 
o fim fosse o de um interesse meramente humano. 

Nenhum cristao em seu juízo perfeito julgará um mal o fato de 
nós instruírmos os índios no sentido de que se dediquem a ganhos, 
para alcanc;arem o necessário de se vestirem: o que é tudo a quanto 
podem aspirar em matéria de bens. Isso, para que a nudez nao lhes 
seja desculpa em deixarem de entra~ nos templos (como as vezes su
cede) e de nao ouvirem a palavra divina. Antes terá de pensar que 
seja esta a nossa obrigac;ao, sendo, como somos, os pastores daquele 
rebanho. 

Que meu intento seja o nao estarem os índios em servi<;o pessoal, 
confesso-o, porque nisso eu tenho em vista o bem comum dos índios 
e dos espanhóis. As razoes dá-as Su~ Majestade em sua cédula real, 
que vou colocar no fim deste livro. Nao quero que os índios sejam 
pregui<;osos, porque isso seria urna veleidade nao pouco culpável. É 
rneu desejo que paguem a Sua Majestade o tributo possível a sua po
breza, porque sobejamente farao em seu esforc;o de se sustentarem a 
si e suas famílias. E, se Sua Majestade for servido premiar a servic;os 
de espanhóis com estes tributos, far-se-á com muita justic;a. E nao 
haverá quem se oponha a isto. Pelo contrário, até o pedimos e supli
camos, pois fica bem que se remunere com estes tributos. Mas, sendo 
os índios postos em suas maos, o servic;o pessoal se lhes constituirá 
em cutelo, com que eles passem a degolar as ovelhas de Jesus Cristo, 
como as do matadouro. 
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XL VI.TRATA-SE AQUI DAS REDU~ÓES A TUAIS , 
DA COMPANHIA NAQUELA PROVINCIA 

Hoje tem a Província do Paraguai 25 povoac;6es de índios a seu 
encargo. A propósito de duas delas já se falou, mas agora vou tratar 
das restantes. Comec;arei pelas que tem o Río Paraguai, por serem 
filhas de Loreto e Santo Inácio. 

Delas saíram os padres para darem início a urna grande messe, 
que províncias bem dilatadas de gentios chiriguanos e de outras na
<;6es oferecem. A forc;a de armas defenderam-se elas, chegando mes
mo a conquista de bandeiras dos nossos espanhóis, as quais hoje tem 

· e mostram como troféu desde o tempo do Vice-Rei don Francisco de 
Toledo. 

Meteram-se nesta empresa apostólica tres homens muito fervo
rosos, a saber, os Padres Diogo Rancionier, Justo Ranciur e Nicolau 
Hernacio. Ocuparam eles dois postos ou lugares, nos quais trabalha
ram de maneira apostólica e · tiveram a vinda de muita gente a ouvi
los. Estas pessoas, ao voltarem as suas terras e as comarcas, espalha
ram urna fama bastante positiva, da qual nasceu o desejo de cada um 
ter os missionários em seu povoado. Acham-se eles tao perto dos 
gentios, que a distancia de apenas tres léguas está urna nac;ao, que 
chamam de "Paraguai", cuja ferocidade indómita matou a muitos 
espanhóis. 

Fizeram eles grande amizade com os padres, honrando-os com o 
nome de "crucíferos", por causa das cruzes que levamos nas maos. 
Pedem religiosos para si mesmos e, por sua influencia, fazem-no de 
modo igual muitas outras províncias, como as dos guatos, ibiriguaras 
e serranos, estes assim ditos porque vivem em ásperas serras. 

Além dessas províncias, que já ouviram a propósito dos padres, 
há bastantes outras, situadas mais terra a dentro ou no interior. A 
falta de missionários fez contudo que nao se metesse a foice a esta 
messe, sobretudo porque a morte com a sua cortou a vida aos Padres 
Diogo Rancionier(!) e Nicolau Hemacio. Levou-os ela na flor de seus 
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desejos, porque, ainda que no Guaíra e em suas províncias tivessem 
trabalhado como apóstolos, parecia-lhes isso igual a nada. 

Era flamengo o Pe. Rancionier, sendo filho de um grande capitao 
que lutou contra os revolucionários e tendo servido ele mesmo na 
guerra. Possuía ele urna forma<;ao doutrinária singular. Nas MissC>es 
era a sua cama ordinária um couro de vaca estendido no chao. E de 
conformidade com tal proceder foram as a\OeS todas de sua vida. 

De nacion_alidade francesa era o Pe. Nicolau. Deixou ele o palácio 
do rei da Fran<;a, onde o colocara seu nobre pai no fumo das esperan
c;as por vezes malogradas, e se dirigiu para a Província do Paraguai, 
em seguimento da voz insistente da ·riqueza das almas, a favor das 
quais trabalhou de modo incansável. 

Sou testemunha de suas a\6es singulares, que a modéstia cala. 
Direi somente que sua cama ordinária era urna tábua colada ao chao e 
que, em atenc;ao de sua enfe:nnidade, ele a "melhorou" através de 
alguma palha. 

Colheu-o a morte, estando ele só e sem companheiro, e foi com 
urna doenc;a tao penosa que, por urna abertura qual boca grande, 
surgida num dos seus flancos, viam-se-lhe os intestinos. O "luxo" de 
sua alimentac;ao foi igual ao de seu leito. 

Foram visitá-lo aqueles bárbaros acima citados, pois a virtude 
amansa feras. E, vendo-o tao destituído de sustento, levaram-lhe de 
seus próprios regalos, que consistiam em troc;os assados de cobras 
grandes - manjar muito gostoso para eles-, e em alguns peixes assa
dos desde muitos dias anteriores. É que naquela terra o fogo temo 
papel de substituir, no preparo da carne e de peixes, o sal. 

Confiou o padre a dois moc;os dona tos, 1 que tinha em sua com
panhia, o término de sua vida, dizendo que seria no mesmo dia em 
que Sao Francisco Xavier a terminara.2 Acrescentou que assim o pedi
ra aquele Santo. 

1 
Donato é o leígo, que vivía (em si) num convento e usava o hábito de frade. Aqui, 
no texto, os m~os "donatos" viviam como padre e o serviam, yestíndo talvez urna 
espécie de batina. 

2 Tendo sido odia da morte de Sao Francisco Xavier, 3 de dezembro de 1552, deve 
admitir-se que o Pe. Nicolau Hernacio tenha falecido, como seu grande irmao mis
sionário, num día 3 de dezembro. 
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Nao foi só nisso semelhante a Xavier, visto que morreu 
como ele em extremo desamparo, sem Sacramento nenhum, por 
nao haver sacerdote, mas fora tal a sua vida que merecesse tal 
morte. 

Pressuroso veio logo o i:'e. Justo Mansilla, para encarregar-se da
quelas duas redu~ües, onde o deixei sozinho a vista de 'urna messe 
copiosíssima de gentios. 

Queira o Senhor que o dono desta vinha, Sua Majestade ·católica, 
envie operários!3 

. ~ 

3 
Entande-se tal · "homenagem" de Montoya ao Rei de Espanha, a partir da respon
sabilidade que a este a Santa Sé tinha atribuído com respeito as Missóes em terras 
de infiéis. Cabia·lhe, por outra, em at~o do padroado, a incumbéncia do envio 
de novos missionários e o custeio material a ele inerente. 
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XL \fil. A REDU~AO DE SANTO INACIO DO PARANA 

Temo grande Rio Paraná sete povoa\6es. É a primeira esta de 
Santo Inácio, sendo, allás a primeira que se fundou na Província pelos 
padres da Companhia. 

Foi seu fundador o Pe. Marciel de Lorenzana, cuja vida, como já 
afirmei, acha-se escrita. 

Por armas essa gente foi inconquistável; conquistou-a contudo 
aquele varao apostólico apenas coro o Evangelho, e com a caridade e 
paciencia de Cristo. 

Como esta povoa\aO fosse a porta, pela qual se haveria de comu-
nicar a prega\ao crista a gentios sem conta, apressou-se o inimigo 
comum em fechá-la, para nao se ver despojado da presa. Concitou, 
para tanto, os gentios existentes no interior da terra, para que eles se 
lhe fizessem em remédio, desejando que nao matassem semente o 
padre, mas ainda os que o tinham acolhido. 

Os partidários do padre eram poucos nessa ocasiao; os inimigos, 
porém, o eram em grande número. Bem resolvidos de reterem a ver
dade do Evangelho, aqueles pediram ao padre que os batizasse, para 
que, sabendo-se cristáos, pois eram até entao apenas catecúmenos, 
houvessem de lutar com animo aumentado. Já se achando perto os 
inimigos, o padre tratou de apressar-se no batismo, sendo que o fez 
por tumos de quatro. 

Por causa de perigo solicitaram ao padre que se escondesse, mas 
disse este: 

"Hei-de ser o primeiro e aquele que será o vosso caudílho nesta guerra! Confío em Deus 

que havemos de vencer". 

E foi o resultado final que saíssem vitoriosos. 
Cresceu o número de gente que ali se acolheu, fazendo-se com 

isso um "pueblo" lustroso, como hoje se pode verificar, e dedicou-se a 
Santo Inácio, que em casos apertados tem sido verdadeiro pai. Dei
xando, porém, de lado o favor comum que, em todos os povos, dis
pensa as mullieres afligidas no parto - a propósito do que se poderia 
escrever urna história muito extensa -, hei de relatar apenas algumas 
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demonstra\Oes ou prevas que o Santo tem dado com respeito a seu 
patrocínio. 

Haviam os índios borrado da lista da Congrega\ao da Virgem, · 
que eles possuem crescendo cada vez mais, o nome de um m~o, 
dado que urna de suas á\OeS pedia tal castigo, embora fosse falsa a 
acusa\ao, e meteram-no, além disso, na prisao. Sentiu ele em extremo 
esta injusti\a e afronta. 

Aproveitando-se desse ensejo, para que, pulando de urn barran
co a outro, ·se despenhasse no abismo, o demonio incitou-o a que, 
desesperado, se enforcasse. Quis faze-lo, e foi com arumo tao louco 
que, se o cepo nao lhe prendesse ou apoiasse os pés, ele, com a liber
dade das maos, ter-se-ia sacrificado ao demonio. 

Estando porém, acordado a meia-noite e refletindo sobre a exe
cu\ao de seu desejo, achou que urna luz a entrar pela porta, vinha a 
ser algl1m de seus amigos. Na~verdade assim foi, porque tratava-se de 
Santo lnácio que, irradiando luz intensa de seu rosto e mais fortes 
clar6es ainda de zelo por aquela alma, acercou-se do mo\O, dizendo
lhe com voz amorosa: 

"Deus te guarde,filho!" (e com isso lhe.pós a mao sobre a cabera). "Nao te aflijas, pois 
nao tens culpa! Em breve estarás livre". 

Dito isso, desapareceu o Santo. Já livre de sua tenta\ao, o mo\o 
come\OU a gritar. Veio acorrendo gente que ouvira sua voz. Encon
traram as portas fechadas e viram o ffiQ\O chorando lágrimas .amar
gas, pois estava arrependido do desespero porque passara. · 

A urna mulher, a qual um pecado repetido com tenacidade pren
día, apareceu o Santo e, repreendendo-a por causa do grande descuido 
de sua alma - caminho pelo qual ela ia rumo a sua perdi\aO -, levou-a 
a que, fazendo urna boa confissao, se afastasse do vício em questao e 
seguisse a virtude. 

Outra mulher já se achava tao apertada pela sua doen\a, que, re
cebidos os Sacramentos, ia deixar esta vida. Os de sua casa já _chora
vam a sua morte próxima. Aplicando-se-lhe, porém, urna imagem do 
Santo Pai, que foi posta sobre seu peito, ela em seguida abriu os olhos 
e, abra\ando-se aquela efígie santa, sentiu o efeito de seu auxilio, pois 
logo esteve sa. 
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A localiz•fáO aproximadti dt1S redufoes antes de 1628. Este dtsenho, excelente, de/.]. 
López oferece a necessária visiio de conjunto para as reduf&s guarani-jesuiticas do Paraná e 
Uruguai (ambas as margens), bem como s1ui data de funda~o, antes pois das invas0es bandei
rantes e de sua sede como que definitiva. As do Tape niio constam, pelo Jato de haverem surgi
do apenas entre os anos de 1632-36. 
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Nao foi menor aquí, nesta redu~ao, o agrado que a Virgem Sobera
na mostrou ter de suas Congrega~C>es. Certa mulher desejava sua ad
missao, mas, fazendo exame de sua consciencia, para purificá-la com 
urna confissao geral - diligencia que se faz para admitir alguém -, ela 
adormeceu e, em sonhos, pareceu-lhe ver a Virgem e ouvir que a ad
moestava quanto a certos pecados. Por have-los cometido em sua 
mocidade, já eram antigos e nunca se tinham confessado, seja por 
esquecimento, seja por mau exame. Despertou com isso e achou que a 
advertencia fora correta. Arrependida, alegre e grata a Virgem, con
fessou pois as suas culpas. 
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XL VIII. A REDU<;ÁO DA ENCARNA<;ÁO, 
NO POSTO CHAMADO ITAPUA 

Neste povo vemos hoje a mudan\a que de Saulo em Paulo fez o 
Santo Apóstolo. 

Foi esta a gente que fez guerra ferrenha a redu\ao anterior, pelo 
fato de ela haver recebido o Evangelho. Tomou a seu encargo sua 
conversao o santo mártir Pe. Roque González, de quem irei falar adi
ante. Com zelo apostólico "tentou" ele sua rebeldia e fe-la render-se, 
com a espada da prega\ao, a for\a de trabalhos, agonias e perigos 
evidentes de vida: pre\o comum com que se ganha o paganismo. 

Acompanhou-o naqueles transes o Pe. Diogo de Boroa, cujo zelo, 
náo inferior ao de Padre Roque, apresenta hoje os lucros que fez de 
rebanhos inteiros, recolhidos ao aprisco da Igreja Católica. 

Os lances que se lhes ofereceram em arraigar essa gente rebelde 
na fé, sao algo que requer urna longa história, que surgirá um dia. 
Porque, ainda que o desejo comunicado por Deus instigasse os índios 
a receberem o jugo (de Cristo), detinha-os a inconstancia e o desejo de 

. viverem segundo sua maneira brutal. .É que o fato de se acharem car
regados de mullieres, seu empecilho comum, arredava-os de sua 
conversáo. 

Venceu, contudo, a constancia destes dois homens, rompendo ela 
o medo com que alguns magos e feiticeiros os amea\avam qual peste 
mortal. 

Dedicaram eles este povoado a Virgem Soberana, de quem com 
razao podemos dizer: 

"San.abiles fecit n.ationes orbis terraram - Fez saruláveis todas as nafOeS (criaturas) do 
mundo" (Livro da Sabedoria, 1,14). 

Manifestou, por outra, a experiencia o seu auxilio nao pouco es
perado. É que curou esta Virgem as .feridas daquele povo enfermo, 
que com fervor acorreu as águas saudáveis do batismo e ao remédio 
defensivo do matrimonio, agarrando-se na ancora da ora\áo, a qual 
muito se entregaram, e a devo\aO de sua Padroeira. 
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Fundou-se ali a sua Congrega\áo, que hoje se acha muito flores
cente e está com boa freqüencia de Confiss6es e Comunh6es quatro 
vezes ao ano. 

Perguntou um padre a certo membro desta Congrega\áo, se eles 
tinham desejos de voltar aquela vida antiga e livre, e teve a seguinte 
res posta: 

/Nao/ padre! Po~ depois de sennas e5'Clavas- da Viigem/ apagaram-se-na; tais pen
samentas/ e já v~ em nás tal mudanra/ que nao mais nos ronhecern;, j:Jorque de le
ras que~ agora nos enxergarrr:s harens racionais ". 

Foi-nos dado ver exemplos bons em resistencias extraordinárias 
ao pecado da desonestidade, oferecendo-se alguém a qualquer pena e 
trabalho, para nao se meter neste. · 

Assim, perguntou certo homem a urna mulher se estava só. Per
cebendo sua má inten\ao, el~~ respondeu que nao, porque ali esta va 
Deus, que a acompanhava. Querendo mesmo assim o torpe solicitar a 
sua castidade, afirmou-lhe: 

"Nao te canses! Po~ enquanto D?us estiver presente/ naohei de dende-lo/~ 

Outra mulher, quando tentada assim, avan\ou ao torpe mO\O o 
rosário, que levava ao peSCQ\O, e lhe disse: 

"Considera que sou escrava da Virgern, e nao me inqwetes!" 

Outras, por fim, retrucam: 

"Olha que eu aJ.111ungo, e nao fica bem que fil onde D?us entra, entre o peca:b!" 

Muitas vezes tivemos o ensejo de ve-los (aos índios da redu\áo) 
que, pelos caminhos e pelos rios, depois de haverem remado o dia 
inteiro, se punham de joelhos sob as árvores e rezavam o rosário, 
sendo que mesmo a meia-noite os surpreendemos neste santo exercí
c10. 

Vem eles com dúvidas, ·propostas pelo demonio a propósito da 
fé, para que os padres os orientem. Perguntam, outrossim, sobre as 
coisas da outra vida, da glória, das penas eternas e sobre o modo com 
que possam tirar mais proveito na virtude., E, por fim, sao eles uns 
aos outros estímulo de vida "concertada" e até mesmo de grande per
fei\ao, como se verá do exemplo seguinte: , . . 

E um costume casá-los ao terem idade suficiente, para que a ca-
rencia deste remédio nao os prejudique. Assim se casou um mQ\O da 
Congrega\ªº com urna jovem de sua idade: virgem e de muitas boas 
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prendas. No dia de seu casamento o casto mo\o falou desta forma a 
sua mulher: 

"Se gostares de colaborar com a mínha determinafao, saberei que me amas e que deveras 
me escolheste por esposo. Nao ignores, pois, que é meu desejo conservar a limpez.a de 
meu corpo, para que minha alma fique pura. Eu nunca me aproximei de mulher, e nao 
desejo perder essa jóia. Se for do teu agrado que vivamos a dois como irmaos castos até o 
fim de nossa vida, isto será para mim a maior prova, que me possas dar, de que me amas. 
/á ouviste o que os padres nos dizem a respeito da pureza, de sua formosura e prémio. 
Da mesma forma, sobre a fealdade deste vício, que arrasta como a loucos desenfreados 
aos que dele se embebem. T11do ísso já o ouviste muitas vezes, e assim será sensato que 
nos dediquemos ao servifo perpétuo da Virgem, Mae de Pureza e Amadora dos que em 
virtude tiio nobre a ímitam. Considera-o bem, poís o tempo desta vida é breve e o da ou
tra eterno, brevíssimo o deleite carnal e sem fim a sua pena. E, conquanto o matrimonio 
seja. lícito e bom, é melhor, como o dizem. os padres, viver em pureza. Bem compreendo 
que os padres nos admoestem a todos, residir a n.ossa perfeifño em nos casarn1os ao ama
nllecer do apetite do deleite e antes que nos collta a noite do pecado ... Nós já cwnprimos 
como no55o dever de casar-nos em público, mas somos agora írmiios em segredo". 

A quem nao haveria de agradar tal desejo, abra\ando-o, e persua
s6es tao suaves?! ... Prometeu-lhe entao a virgem casta, sua esposa, de 
ser-lhe para sempre sua irma. Como tais viveram eles muito tempo, 
sem que ninguém soubesse de seus intentos. 

Achou por bem, entretanto, o Senhor colher um fruto tao sazo
nado para a sua mesa celestial, dando a esse mo\O urna enfermidade, 
da qual ele, bem ornado com a veste da gra<;a, por meio dos Sacra
mentos, e depois de dar conta de seu intento angelical ao Pe. Joao de 
Porres, cujo zelo e vigilancia adiantou essa gente num alto grau de 
perfei\ao, veio a morrer com os penhores que de tal a\ao e vida se 
presume. Confesso que nós, os que conhecemos esse m()\t> e com ele 
tratamos, nele reconhecemos predicados de virtude nao mediana. 

Considerando o padre os bons dotes da donzela-viúva, consul
tou-a se era bom ela casar-se, para evitar perigos. Respondeu-lhe que, 
depoiS de haver conservado sua pureza como primeiro marido, me
lhor haveria de guardá-la sem tomar um outro ou segundo. 

Instou, contudo, o padre junto dela e fe-lo, em seu zelo, por causa 
dos inimigos que esta virtude tem. Ela respondeu, de sua parte, que 
era seu intento e propósito firme morrer como havia vivido, mas se a 
ele, como a seu padre e confessor, lhe parecesse que para o bem de 
sua alma ela casasse, que entao o considerasse com deten\a e, depois 
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de have-lo encomendadoªº Senhor, lhe desse ordens quanto ªºque 
lhe era conveniente. 

Parece que este exemplo nao dista muito dos que deixaram os · 
Aleixos e Caribitas, sobretudo se volvermos o rosto a vida gentílica 
ou paga, que esta gente levou até ontem, pois era seu ídolo, comum a 
todos, o da carne. 

Morriam nesta redu\ao as crian\as ao nascerem, e o que mais 
sentimento causava, era que, urnas antes do nascimento e -outras no 
momento de virem a luz, partiam sem o batismo. Tomou, pois, o po
voado para orago seu a Santo Inácio e fe-lo com o voto de celebrar a 
sua festa com regozijo espiritual, confessando-se e comungando na
quele dia. As mullieres grávidas e as que recém haviam dado a luz, 
lego experimentaram o favor do Santo, porque desde entao percebe
mos um grande aumento de crian\as. 

Nao quero deter-me em· expor os efeitos milagrosos deste Santo 
com parturientes em perigo, porque seria o mesmo que escrever um 
grande volume ou livro. 
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XLIX. A REDU~ÁO DE CORPUS CHRISTI 

Nao havia sido melhor a vida <lestes índios em sua gentilidade, 
que a dos da redu\ao precedente. Reduziu-os o trabalho pertinaz dos 
Padres Roque González e Diogo de Boroa. Por haverem entrado na
quele alcá\ar, em que o demonio tinha retido um grande espólio, no 
dia santo de Corpus Christi, dedicaram os padres a este Senhor 
aquele povoado. 

Havia muitos magos que, pouco a pouco, foram se rendendo a 
verdade. Fizeram batizar-se todos (os índios). Instituiu-se a Congre
ga\ªº da Virgem. Comungam os crista.os quatro vezes ao ano, sendo 
que o fazem com a devida prepara\ao, e tiram um bom proveito da 
doutrina catequética. 

E ainda que todos vivam com firmeza na fé, ficou contudo um 
resto ou "atrasado" na pessoa de um mago, o qual parecia crista.o 
quanto ao exterior, mas no interior nao passava de um demonio. Re
velou-o ele mesmo da seguinte maneira: 

Queixou-se a certa pessoa um demonio, dizendo que em deter
minado povo nao lhe davam entrada e que, embora incitasse seus 
filhos ao mal, estes o repeliam, resistindo as suas persuas6es. E acres
centou: 

"Niio procede assim um grande amigo que tenho em Corpus, porque me escuta de boa
men te e solicita as minhas coisas com cuidado". 

Vim a saber daquela história e comuniquei-a por escrito aos pa
dres, de cujo zelo dependia aquele "pueblo". Em seus serm6es exage
raram eles a causa, que ao demonio se dava, para murmurar a seu 
respeito. Quiso Senhor que logo se descobrisse o mago e feiticeiro 
oculto, o qual, tendo ficado doente sua mae e sua mulher, privou-as 
dos Sacramentos. Porque, quando elas pediam fosse chamado um 
padre, nunca o fazia, enganando-as ele, com dizer que nao haveriam 
de morrer. E ao padre afirma va que as duas já se achavam bem ... 
Mas, morreram elas, por fim, sem a recep\aO do último socorro. 

A ele próprio aplicou-se-lhe entao um castigo muito salutar. 
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L. A REDU~ÁO DA CONCEI~ÁO DE NOSSA SENHORA 

Chegou até aqui a voz daquele insígne Padre e Santo Mártir Ro
que González, a qual, a guisa de urna trombeta sonora, reboava na
queles m~tos ch.eio~ de gentios, coma sua prega\ao e eloqüencia em 
falar na língua indígena. Certo, cont:udo, que ainda mais os rendeu 
co~ º. exemplo _de sua vida santa. E, mesmo depois de haver juntado 
aqu1 tigres e leoes a partir daquela selva inculta, teve ele desejos de 
avan\ar a outras províncias vizinhas, mas retardaram o · seu fervor 
por alguns anos certos magos ern sua porfia obstinada, os quais a 
for\a de fúrias lhe impediam o~passo. 

Instruiu ele, com rnuito vagar, a gente <leste povoado, sendo nis
so ajudado pelo Pe. Afonso de Aragona, italiano, e homern de dotes 
insígnes e virtude singular, que deu fim a seus trabalhos corn urna 
morte feliz. 

Poi este povo, como allás os · demais, um ninho de feiticeiros. 
Venceu-os, contudo, a prega\ao divina. Ficou, no entanto, um deles 
t~o obstinado e cabe\udo que, embora se fizesse crista.o, sempre con
tmuou a ser ministro do demonio. Fingia ele confessar-se, mas sem
pre o fazia com mentira . Repetiu por muitos anos estas falsas confis
soes, até que o Pai das Luzes o iluminasse. 

Apareceu-lhe um Santo que, segundo os sinais que apresentou, 
parece ter sido Sao Francisco Xavier. Vindo com sobrepeliz e estola e 
tendo um livro na mao, lhe disse: 

"Miserável, por que níio tens compaixíio contigo mesmo? Faze uma boa confissáo t sai 
deste charco!" 

. Aco~eu co~ isso seu dono, o demonio, ardendo ern fogo, mas 
amda ma1s em rra, para com os seus gestos horríveis amedrontá-lo e 
afastá-lo do conselho que lhe clava o Santo. Mas este o afugentou com 
facilidade. Entao o índio, tendo medo do demonio e sendo tratado 
corn carinho pelo Santo, fez um acurado exame de seus enredos e os 
confessou com muita dor. 
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Acabada a confissao, novamente lhe apareceu o Santo e, louvan
do sua ac;ao, aconselhou-o de preparar-se a recepc;ao do '~Pao Vivo do 
Céu" e de pedi-lo dos padres. 

Tendo sido Saulo, agora é um Paulo comos bons exemplos de 
sua vida, pelos quais prega e desfaz os seus em~ust~ passados. 

A urna jovem mulher, a quem em sua saude nao pudera derru
bar com sugestües, o demonio, através de uma figura clara e patente, 
provocou-a a consentir em pecado de desonestidade. E, para conven
ce-la ainda mais, oferecia-lhe levá-la consigo, quando morresse, aos 
deleites que ele próprio tinha. Ela, em muito ajudada por .um padre 
ao qual confiou sua tentac;ao, adormeceu no Senhor, depoIS de rece-
bidos os Sacramentos. 

Estando no transe derradeiro um índio, já preparado com todos 
os Sacramentos para partir dest~ vida, apareceu-lhe um venerável 
vasao comas insígnias de hispo, a quem ele nao conhecia, e lhe falou 
desta maneira: 

"Fill1o, considera o perigo em que te encontras, as agonias que a morte te causa, a ousa
dia e atrevimento com que o demonio tenta, aflige e encaminha os pecadores a desespe-

. ranfa.! Sendo que tu já o experimentas, bom seria. que tu fosses o pregoeiro de tais tran
ses, e assim logo ficarás siio desta enfermidade. Trata de publicá-los e ensinar a te11 povo 
a dificuldade do caminho para o céu! Tratan todos de sua salvafiio e acorram a igreja, 
que é o lugar onde Deus atende, e que ali pefam remédio as suas necessidades!" 

Chamou esse homem a seu confessor e lhe contou aquilo, sendo 
que a saúde do moribundo prontamente restab~lecid~ confirmou o 
caso, e ainda mais a diligencia com que cumpr1u o mandato, apro
veitando ele próprio e da mesma forma os demais, com seu exemplo 
e palavras. . , . . _ 

Neste povoado a Congregac;ao da ~ugem es!a estabelec1da t~o 
bem, que~· a juventude floresce em honestidade mu1to grande, modes
tia e recato: do que se tem visto ótimos exemplos. 
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LI. A REDU~ÁO·DE NOSSA SENHORA DOS REIS 

Esta reduc;ao forjou-a a Companhia de várias nac;0es ·de índios 
com a diversidade de suas línguas, ainda que todos se entendam 
através da comum, a guaraní. 

Está ( fronteiric;a de ·urna nac;aq indómita, chamada charruas, 
que sao gente de porte agigantado. Sua habitac;ao vem a ser a que a 
noite lhes oferece. Andam eles vagueando pelos campos a maneira 
de feras, buscando cac;a e pesca nas lagoas. Nao plantam, nem sa
bem o que isso seja. Acolheram-se alguns deles a esta reduc;ao. 
Costumam ir ao porto de Buenos Aires, sentindo-se atraídos pelo 
perfume do vinho, que compram através de cavalos colhidos pelos 
campos, pois a sua quantidade é quase infinita e sem donos~ Che
gam eles a dar um cavalo por quatro ou seis "reais", as vezés por 
dois e ainda por · um pao ou um copo de vinho. Ali, a vista dos 
prelados e governadores, temo-los observado estendidos pelo 
chao, derrubéldos pelo vinho. Confrange . o corac;ao ve-los nessa 
desordem. Nao duvido que haveriam de domesticar-se, se a eficá
cia, que se aplica a outras coisas, fosse usada para a sua conversáo. 

Além disso possui esta redu\ao outra nac;ao, chamada yato, que 
também e gente bestial e nao conhece morada fixa. Como os charruas 

. sao os yaros muito guerreiros, sendo que usam urnas bolas de pedra, 
as quais eles arremessam com estranha ou extraordinária certeza. 

Partiram desta redu\ao certa vez 80 índios, para recolherem al
gumas vacas sem dono, pois sao tantas que ocupem muitas léguas de 
campo e nao haja quem lhes impec;a a multiplica~ao. Cercaram entao 
os yaros aos nossos índios . . Estes, vista a superioridade dos contrá
rios, ofereceram-lhes as pazes, que nao qui~ram aceitar. Com isso os 
nossos trataram de retirar a um palhegal alto a multidao de meninos, 
que tinham consigo a título ~e !~creac;ao. 

Travou-se a batalhá)~m que morreram' 40 dos nossos e muitos 
dos inimigos, cujo ímpete obrigou os sobreviventes a se retirarem ao 
dito palhegal. Recorreu O,inimigo a vista disso ªº fogo, sendo que o 
cap~ alto come~ou a queimar por toda a parte. De tal perigo teria 
sidó' impossível escapar, ·se o céu, com a forte chuva que enviou, náo 
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tivesse apagado o fogo: o que fez com que os nossos pudessem voltar 
em liberdade a seu povoado. · 
· Reparou-se que, no diada partida, todos tinham feito a confissao 
e haviam comungado. Da mesma forma, nao poucos dos que_ volta
ram da excursao, mais urna vez se reconciliaram com Deus, ass1m nos 
deixando garantias de sua salvac;ao eterna. . 

Depois dessa provac;ao veio a da peste, de que todos f1ca~a~ ata
cados. Escapou apenas uma menina de dez anos:_ o que se atr1b~1u ao 
fato de ela todos os dias, ao despertar, por-se de JOelhos e, persignan
do-se como sinal da cruz, pedir a Nossa Senhora livrá-la da peste. 

A solicitude e zelo do Pe. Diogo de Salazar, um missionário de 
longa data, conseguiu harmonizar as diversas nac;oes ... e. condic;oes 
<leste povoado, empregand~ sobretudo suas atenc;ües a JUventude, 
para que ela nao se criasse co~ ?s ranc;os paternos: _ 

Continuava um <leste~ índios a fugir da doutrma e dos sermoes ... 
Certo dia ele passou por um menino que, por sua pequenez, mal sa
bia andar ou soltar a língua, para falar. Perguntou o índio a este: 

"Menino, para onde vais com tanta pressa? ! " 

Como se fosse de juízo maduro, o pequenino respondeu: 

"Vou escutar a palavra de Deus, que na igreja pregam os padres. Nao quero ficar Jora 

dela como os animais ". 

· Feriram estas palavras o corac;ao daquele homem e ele, pela lic;ao 
de um menino, imitou a este e perseverou em nao faltar jamais a 
doutrina e aos sermües. 

Deu-se o caso de adoecer um velho, que era muito ''duro", como 
todos os velhos entre os índios costumam ser. Visitou-o o padre e 
convidou-o a confissao. Disse-lhe em resposta o velho que nao tinha 
nada de que se houvesse de acusar, e ao mesmo tempo mostrou o 
desejo de que o levassem a sua ro~a. 

Qutro dia o padre voltou a visitá-lo, proibiu que o levassem a la-
voura e, tomando assento a seu lado, bem de propósito instou amo
rosamente com ele que limpasse sua alma pela confissao. Vendo o 
índio a determinac;ao do padre e receando de que talvez conhecesse 
seu interiÓ~, comec;ou a vomitar pecados com mostras de um arre
pendimerito muito doloroso. E, recebida a absolvic;ao, entregou sua 
alma a Deus, segundo pode admitir-se a partir dessa grac;a. 
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Embora nao tenha ocorrido nesta reduc;ao o que vou dizer, vem 
contudo a propósito. Pensam alguns dos velhos que o breviário fala e 
avisa aos padres as coisas ocultas. Tinha cometido um deles certo 
delito, e castigaram-no os caciques, para que o confessasse, mas ele 
com tenacidade o negava. ·veio ter com ele o padre, rogando-lhe que 
o confessasse, porque convinha isso ao bem público. O índio, porém, 
persistia em negá-lo ... Entao o padre se pos a rezar, como que por 
acaso, urna das horas diurnas do seu breviário e, acabada a reza, dis
se-lhe: 

"Eia,filho! Confessa o que de ti se diz!" 

A isso limitou-se o índio a dizer: 

"fá to disse este livro" . 

Observou entao o padre, ~pmo que captando o pensamento e in
tenc;ao do índio: 

"É ¡ · d. d d I" , este ivro zz as ver a es . ... 

Atalhou-o entao o índio com isso: 

"Pois bem! Suposto que esse já o disse, bom será que (também) eu diga a verdade!" 

E assim, logo confessou, e o inconveniente ficou remediado. 
Acharam os índios deste povo urna menina paga, que estava · 

perdida pelos matos e perigava ser devorada por alguma fera. Bati
zou-a o padre estando ela sa. Logo depois contudo adoeceu e, · mor
rendo, voou ao céu como predestinada. 
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LII. A REDU<;AO DE SANTA MARIA A MAIOR 

Conquistou a gente deste povoado o Pe. Diogo de Boroa, e foi a 
custa de enormíssimos trabalhos e perseveran\ª· 

Moravam esses índios num lugar impossível de entrar sem o au-
xílio deles em levarem o padre. Isso por causa da aspereza de uma 
serra e de dois rios caudalosíssimos, que a cercam. 

Rejeitaram eles várias vezes o padre, tr~tando talvez de ~atá-lo. 
Mas a sua coragem, caridade e zelo conquIStaram aquele alcacer do 
demónio. 

Teve ele por companheiro urri missionário antigo e fervoroso, 
borgonhes de origem, cujo carisma em disciplinar índios é bastante 
conhecido. Era ele o Pe. Cláudio Reyes. 

Reconheceram estes índios o bem que lhes adviera coma aceita-
\ªº dos padres agradecidos, receberam a fé e civiliza\aO como nas 
demais reduc;5es, desfazendo para tanto do comum estorvo das mu-
lheres. 

Mudou-se este povo, de receio pela invasao cruel dos paulistas, e 
melhoraram seu habitat, onde vivem com descanso e nao pouco 
como crista.os e devotos da Virgem, sendo de raro exemplo sua Con-

grega\ªº· 
O filho de um destes congregados, quando ainda nao tinha um 

ano de vida, "enamorou-se" ao ver enterrar algumas crian\as com 
flores e grinaldas na cabec;a. Pediu por isso algum~s vezes a se~ p~, 
que lhe permitisse morrer e, fingindo-se morto, a título de ensa10 JO-

gava-se no chao. . . . 
Incomodando-se o pai a vista de tal licen\a, soliotada por seu fi-

lho, disse a este: 

"Filhinho, se De11s quiser que morras, fafQ-se sua vontade santíssima! 

Ouvindo o beneplácito e a resigna\ªº de seu pai, disse-lhe o me
nino: 

"Pois bem, papai, vou morrer!" 

Deitando-se com isso em sua carn.inha, lá ficou morto, sem que 
precedesse qualquer enfermidade. 
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Nao sem bom fundamento dizem os médicos que "a imaginac;ao 
produz a causa - imagina tío facit causas". Provou-se isso num índio 
que, com a sua mulher, estava descansando de caminho. Saíram en
tao de sua cova duas cobras pe\onhentas, que cheias de raiva ataca
ram os dois com os seus ·venenos, matando-as o índio e ficando ele 
mesmo perturbado com o seu repentino sucesso. A curiosidade le
vou-a a talhar em pedac;os aqueles bichos e averiguar o instrumento 
com que causavam mortes. Tendo-o feito, prosseguiu a sua jornada. 
Era, porém, com tanto medo daquelas víboras venenosas que, ao 
dormir na noite seguinte, comec;asse a gritar, dizendo que as cobras o 
matavam. Com isso despertou sua mulher e já o encontrou de pulso 
parado. Veio um padre, que o achou em agonia mortal. Informado a 
respeito do caso, aplicou-lhe os remédios ordinários coritra a pe\O
nha, fazendo-o como se de fato ele tivesse sido picado por cobra ve-
nenosa. . ~ 

Com isso o paciente logo voltou a si, embora a doenc;a ainda per
durasse por seis días. Resultado: dela ficou tao fraco como se tivesse 
tido urna doenc;a real muito grave. Como ele mesmo confessou, a 
apreensao, que tivera em sonhos, no sentido de que as cobras os ma
tassem a picadas, tinha sido a causa de sua enfermidade. 
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LIIi. A REDU<;AO DE SAO FRANCISCO XA VIER 

A gente da comarca, onde se fundou este .. "~ueblo", juntou-se o 
Evangelho unido ao afá comum de trabalhos, dad1v~s e perseve~a~\ª· 

Batizaram-se todos. Alguns, no entanto, retiveram o v1aoso 
modo de viver antigo, ainda que de forma oculta. Enviou-lhes para 
isso 0 demonio um dos seus ministros, procedente do norte, onde, 
como ao depois veremos, estao os viveiros essa ge~te p~stilencial. 

Camuflou ele sua vinda com a capa da devo\ao, dizendo que era 
para ouvir a palavra de Deus. Com amor e agasalho recebeu-o o Pe. 
Francisco de Céspedes, que entao tinha a seu cargo este povoado. Ele 
contudo reuniu em torno de si a gentalha da povoa\aO e, para trata
rem as suas coisas com seguran\a, ergueram-lhe estes urna casa um 
tanto afastada do "pueblo", onde lhes fazia as suas práti~a.s. O tema 
destas era o comum, o da liberdade da carne, sendo que diz1a: 

. "Vivamos ao modo dos antepassados! Que razao tém os padres em acharem mal o ter
mos mulheres em abundancia?! É de certo loucura que, deixados os costumes e o bom 
modo de vida de nossos maiores, nos sujeitemos as navidades que estes padres querem 
introduzir! O mell1or remédio que desa1bro para esse mal, é tirarmos a vida a este pa-

d 
,, 

re . 

Aplaudiu tudo isso o auditório com reg~zijos e bailes, pen~ai:'do 
que lhes tinha vindo um grande profet~. <?111s ~ Senh~r que ass1~tisse 
a essa prática um m()\O de muito boas mclinac;oes e virtuoso. Retirou
se de imediato, para ir dize-lo ao padre, embora calasse o plano de o 
matarem. Foi este colhe-los de improviso, e todos fugiram de· sua 
presenc;a, para nao serem conhecidos. Ao mago, que sozinho ficara, 
deixou-o mais que repreendido, mas nao emendado. Porque, um 
pouco depois, este tomou seu arco e flechas e,. bem acompanhado ~e 
gente muito ruim, saiu em busca do padre, afirmand? a seu respe1to 
os disparates, que só mesmo um homem endemoninhado pode. E 
contra a nossa santa fé dizia urna série de blasfemias. 

Servindo-se da escuridao da noite, póde o padre fugir, através de 
uns currais, da fúria desta fera, que, nao há dúvida, ter-lhe-ia tirado a 
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vida. Ao mO\O, contudo, que avisara o padre, descarregaram os seus 
adeptos o golpe de um pau na cabec;a, deixando-o morto. 

Devido ao barulho, acudiu a gente boa do povoado, saíram em 
busca do padre e o devolveram a sua casa. 

Acolheram-se os delinqüentes aos bosques, levando consigo a es
cória humana daquele "pueblo", acompanhada de grande multidao 
de crianc;as, que iam com as suas máes. 

Armado de caridade e levando em seu acompanhamento muita 
gente crista, bem como outro padre vindo em seu apoio, o Cura se
guiu o rasto dos fugitivo. Alcanc;aram-nos, e aos maiores chefes desta 
rebeliáo expulsamo-los ao Paraná, a reduc;ao da Encamac;ao e a. de 
Nossa Senhora de Loreto, para que eles lá, como gente tao arraigada 
na fé, os industriassem. 

O mago e autor principal de tudo isso foi dar em Loreto e, nao 
olvidado de suas manhas ruins,..empenhou-se em coisas de vaidade e 
em querer levantar ali a cabec;a. Como a gente deste povo se acha 
firmada tao extraordinariamente na fé e em costumes crista.os, veio 
avisar-me a propósito dos intentos disparatados daquele feiticeiro. Fi
lo castigar e o obriguei a freqüentar a doutrina como os meninos, 
onde chegou a aprender o necessário. Adoeceu, porém, em breve e, 
gastando eu com ele preciosos instantes para instruí-lo, veio a morrer 
corn sinais de salvac;ao eterna. 

Aos dernais delinqüentes desterrou-os a peste desta vida, e foi 
após haverem reconhecido seus erros passados. Muito deu na vista 
que a peste fizesse vítimas somente entre eles, pois esta esqueceu os 
do povo restante, que conservaram a saúde e vida. 

Prossegue neste povoado urna virtude muito alentada. 
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LIV. A REDUc;Ao DA ASSUNc;Ao 

Pastoreia hoje o rebanho, que aqui ajuntou seu afa, o Pe. Cristó
vao de Altamirano, cujo trabalho infatigável e prudencia em amansar 
leóes é bastante notório. Chegou em seus esfor<;os de curar almas e 
corpos, numa peste rigorosa, a tal ponto, que quase perdesse a vida. 
Quando visitava os enfermos, ia ele apoiado em dois mo<;os e por 
vezes caía desmaiado no solo de tanto cansa\O. Antes de tombar, pi
sava ele nas águas formadas pelas chuvas em arroios, que corriam 
pelas ruas. 

Tomou-lhe o pulso um Irmao ·que o acompanhava e nele desco-
briu sintomas de caráter mortal. Rogou-lhe em conseqüencia que se 
acamasse. Como, porém, o zelo de suas ovelhas o incitasse a acorrer
lhes em transe tao apertado e difícil, consolou-o o Senhor, dando-lhe 
saúde repentina e for<;as. Desta forma póde exercitar sem dificuldade 
seu zelo e foi de modo tal que, já faltando no povoado gente saque 
ajudasse, o padre e o Irmao levassem sozinhos em seus ombros os 
mortos a enterrar, fizessem as covas, e cozinhassem para os vivos a 
comida, servindo-a eles mesmos. Agradecidos por tais gestos, diziam 
os índios: 

"Quando ainda éramos pagiios, morríamos como cachorros e fugíamos zms dos outros. 
Agora, porém, já Jeitos cristáos, enviou o Pai Commn este socorro para as nossas almas 

,, 
e corpos . 

Certa noite apareceu o demonio a um mo<;o, cuja vida já estava 
nas maos da morte, falando-lhe assim: 

"/á te achas perto do último remate de tua vida, e tantos siio os teus pecados, que a ]usti
~ de Dezt~ nao vá admitir-te a penitencia. Convém assim que nao te confesses, porque o 
que vai dizer o padre, ao ver que até agora te esqueceste de tua alma? Perderás, além dis

so, o bom conceito que teve a teu respeito. 
Aceita, pois, o meu conselho e olvida a tezts pecados!" 

Veio entao em seu socorro a Mae de Misericórdia, o Refúgio dos 
1 I . 

Pecadores, a Soberana Virgem, e, afugentando o demonio, disse ao 
doente: 

"Tem coragem, filho! Vai confessar-te, pois meu Filho te há de perdoar!" 
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~?m de~odo lev~tou-se o m~o e, julgando-o os de casa por 
frenetico, qutseram dete-lo, mas ele com intrepidez foi ter com 0 pa
dre e lhe pediu confissao, banhado em lágrimas. 

Vendo-o, o padre ficou confuso e, pensando o mesmo que seus 
familiares despediu-o. Disse-lhe, contudo, o mo<;o: 

"Considera, padre, que vou direto ao inferno, pois fiz muitos pecados!" 

Contou, entao, o que tinha visto e fez urna boa confissao: com 0 
que recuperou a saúde da alma e, pouco depois, a do corpo. 

Sem receio de qualquer ultraje~ o mo<;o contou de público este 
caso e favor, que a Virgem lhe havia ·concedido. Granjeou assim a 
Virg~m nao poucos devotos e atraiu muitos a esperan\a do perdao, 
suscrtando em todos desprezo a desesperan\a. 

. .. 
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LV. A REDUf;ÁO DE SAO NICOLAU 

- Com alentos de gigante ia o hornero apostólico, que foi Roque 
González, através de tanto matagal de bárbaros, abrindo passo para o 
Sagrado Evangelho e ao mesmo tempo aproximando-se mais da glo-

riosa palma do martírio. · 
Conquanto muitíssimo espantada, achou ele neste lugar a gente 

disposta a ouvir a sua mensagem da fé crista . Formou ~li seu pov~a
do sobo patrocínio de Sao Nicolau, cujo favor patente1a a rara cns
tandade daquela gente. Ainda que os tempos adversos de fome e 
pestes tenham posto a prova sua firmeza, as raízes profundas que a fé 
em seus índios lanc;ou, conservam-nos solidíssimos nela . 

Claramente o mostrou urna mulher crista, que, tendo dado a luz 
e percebendo sinais de morte em seu bebe recém-nascido, bem como 
nao havendo quem lhe chamasse o padre, levou-o ela mesma a fonte 
do batismo. Lá, logo depois de purificar-se, a crian<;a voou aos céus, 
ficando sua mae contentíssima por haver dado vida imortal a quem, 
se tardasse mais uns instantes, teria morrido a vista de Deus para 

sempre. 
A devoc;ao a Virgem acha-se muito acentuada em sua Congrega-

c;ao, e disso se observam a<;ües de nao pequena exemplaridade. 

\ 
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LVI. A REDU<;ÁO DA CANDELÁRIA 

O desejo da instruc;ao crista ajuntou neste povoado urna povoa
c;ao bastante bela de gentíos, que em breve receberam a vestidura da 
grac;a no batismo. Cresciam eles em virtude e devoc;ao a Virgem, a 
cuja escravidao se consagraram, fun~ando urna congregac;ao muito 
devota. 

Colheu o céu os frutos precoces de muitas crianc;as, que, ainda 
em flor, passaram ao descanso, e de adultos que, através · de confis
soes gerais e adornados dos Sacramentos, fazem-lhes companhia, 
como se espera. , ~ 

Entre eles é comum o culto da religiao crista, tanto assim, que 
qualquer coisa destoante disso, muito se faz notar. De certa feíta fize
ram urna jornada 50 índios. Nela passaram por um penhasco, ao qual 
em seu gentilismo reconheciam, ensinados pelos magos, com va su
perstic;ao alguma forc;a oculta, sendo que por isso lhe pediam bom 
sucesso para sua viagem. Fizeram-no contudo agora todos, troc;ando 
de seu estulto engano passado. Excetuaram-se apenas tres, que, fi
cando escondidos, cumpriram o seu ritual antigo. Na volta adoece
ram todos e aqueles tres para nao repetirem a sua ac;ao paga, morre-
ram, quando os demais voltaram sem perigo a casa. · 

Certo moc;o de nenhuma d evoc;ao fugia invariavelmente da as
sistencia a missa, mesmo nos dias em que a Igreja o manda. A outrem 
servia ele de tropec;o, levando-os consigo aos bosques. Vencido por 
forte tentac;ao, num dia de festa arrastou ele em sua companhia a um 
outro, sem que lhe permitisse voltar e assistir a missa. No dia se
guinte, que também era festivo, quis rete-lo, mas ele, arrependido 
daquele que perdera, tinha a vontade de lograr a este. Despedindo-se 
do companheiro e a poucos passos dados, ouviu que aquele seu ten
tador aos gritos estava pedindo socorro. Com isso olhou para trás e 
notou que a esse tinha-o preso um tigre feroz, despedac;ando-o com 
animo raivoso. Fugiu ele próprio do perigo e 'apressou-se em avisar a 
aldeia do caso. Em sua conseqüencia se reuniu a gente do povo, foi 
ver o acontecido e achou que o tigre já havia devorado grande parte 
do moc;o. Tomou-se conhecido esse castigo e ele serviu de exemplo 
para os demais. 
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LVII. O MARTÍRIO DE TRES RELIGIOSOS 
DA COMPANHIA DEJESUS 

Chegamos, em nossa peregrinac;ao, ao lugar em que foram viti
mados tres homens apostólicos, os quais selaram com sangue a sua 
fé, desmentindo a infidelidade gentílica. Foram eles os Veneráveis 
Padres Roque González, Joao del Castillo e Afonso Rodríguez. 

Se, como diz Sao Gregório, de tres generos de martírio o primeiro 
é o da paciencia nas adversidades e trabalhos, ou seja "Triplex est 
spirituale martyrium prium servare patientiam veram in adversis", 
nao vou dizer que estes varees insígnes foram mártires apenas urna 
vez. De fato, foram-no tantas vezes, quantas as ocasioes havidas de 
paciencia realíssima. E estas sao tantas, quantos os passos que se dao 
entre os gentios, bem como quantos forem os gentios, tantas sao as 
causas do martírio. 

Era o Pe. Roque González natural da cidade de Assunc;ao, sendo 
filho de pais nobres em virtude e sangue. Preencheu plenamente sua 
dev6c;ao a essas duas obrigac;oes. 

É que brilharam naquele padre os raios da grac;a, que o Pai das 
Luzes lhe fundiu em sua meninice, para que em idade maior ilumi-
nasse a almas inumeráveis. 

Criou-se ele em nossa casa religiosa - que mais achou ser a sua, 
que a de seus próprios pais - com o leite da orac;ao, cuja perseveranc;a 
o formou em hornero perfeito. 

Em sua primeira missa, que foi cantada, colocaram-lhe nas maos urna 
palma, recusada por sua modéstia, como sinal da pureza que, em meio a 
ocasi6es nao faltadas, conservara sem mancha. Foi no entanto prognóstico 
da que o céu lhe tinha preparado pelo martírio. 

Recusou ele as honrarías que com insistencia lhe oferecia o hispo 
em sua catedral. Para tanto valeu-se ele da Igreja, que com voto re-

' nuncia a dignidades ... 
Entrou para a Companhia de Jesus no ano de 1609. Mas, sendo 

apenas alguns meses novic;o, fizeram-no seus Superiores missionário: 
o que vem a ser um ofício próprio dos professos de sua Ordem. Era 
tao conhecida sua virtude e zelo apostólico, que o encarregaram com 
a Missao mais dificultosa tida pela Companhia. Comec;ou ali seu 
martírio entre gente bárbara. 
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Foi em seguida ao Paraná, a respeito do qual já se tem um rascu
nho relativo a seu zelo e trabalhos; foi ao Uruguai que tomou repleto 
de reduc;oes e, nao preenchendo seu corac;ao fac;anhas tao heróicas, 
acometeu outra e nova empresa, que lhe conferiu a láurea de mártir. 

Perto da reduc;ao da ·candelária, vista atrás, havia um cacique 
chamado Cuarobay. Este, conquistado a forc;a de dádivas de pouco 
valor em seu querer, facilitou a entrada do padre em sua terra, cha
mada "Caró", palavra que significa o mesmo que "casa de· vespas", 
pois até mesmo o nome do lugar contribuiu para o destino feliz dos 
padres. É que foi deveras casa de vespas, dado que estas apressaram 
o passo a coroa comos seus aguilhoes. 

Morava por aqueles contornos o maior dos caciques que aqueles 
"países" conheceram. Faziam-no respeitado as suas artimánhas, em
bustes e magias, com as quais enganava aquela gente bárbara. Cha
mava-sé ele Nec;u(!).: o que quei: dizer "Reverencia". 

Ganhou-lhe as boas grac;as o Pe. Roque, e ele, com desejo de ter 
em suas terras os padres - fosse verdadeiro ou nao tal desejo! -, cons
truiu urna igreja para Deus e urna casa para eles. 

Nesse tempo trabalhava muito bem com o seu talento e fervor 
em Sao Nicolau o Pe. Joao del Castillo, natural de Belmonte e filho de 
pais nobres. Levou-o pois consigo o Pe. Roque, para ele tomar posse 
da igreja erguida por Nec;ú. Levantaram eles ali o troféu das vitórias 
de Cristo, Nosso Senhor, e ali se detiveram os dois por alguns días. 

Recém chegado aquelas reduc;oes era o Pe. Afonso Rodríguez, 
natural de Zamora e homem adornado de virtudes. O zelo incitou-o a 
solicitar o animo do Pe. Roque, no sentido de que o levasse a reduc;ao 
do Caró. Conseguiu ele o intento, e, depois de poucos lances, perce
beu mudanc;a naquela gente, a partir do primeiro carinho que lhe 
fizeram naquele povo~do. 

Nec;ú, porém, após troca de sua constancia, tratava o Pe. Castillo 
com desdéns, em conseqüencia do furor em que o demonio ardia, por 
ver que já até ali o tinham despojado de seu reino. E, ,por meio de um 
índio mau, apóstata da fé, granjeou a vontade de Nec;u, para tornar-se 
vitorioso. Com um arrazoado, feito a semelhanc;a do seguinte, aquele 
incendiou neste a fagulha de ódio que ele próprio nutria contra os 
padres, dizendo: 

"Vejo que se vai perdendo a liberdade antiga de se andar por vales e selvas! É porque es
tes sacerdotes estrangeiros nos amonto~m em povoados. Isto niio se faz em nosso bem, 
mas para que oufamqs urna .doutrina tiip oposta aos ritos e costumes de nossos antepas-
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sados. E tu, Nepí, se abres os olhos, hás de notar que come~s já a perder a reveréncia 
devida a teu nome! Porque, se os tigres e as Jeras desses bosques te estío su jeitos, Jazendo 
coisas incríveis em tua defesa, amanhii te verás sujeito - como já o vés em outros - a voz 
daqueles homens adventícios. As mulheres de que gozas a nossa usan9a e que te amam, 
amanha vé-las-ás q11e te abdrrecem, sendo feítas nmlheres de teus próprios escravos. Di
ante disso, que animo poderá haver tao forte, que sofra tal afronta? 
Volveos olhos por todos esses povos, em que o pouco juízo de seus moradores fez finca
rem o pé esses pobres liomens, e verás diminuído se11 poder! ]á deixaram de ser lzomens e 
agora sao mulheres s11jeitas a vontade estrangeira. Se este mal niio se ata/ha aquí e tu te 
rendes, entiio verás toda essa gente que mora neste lugar até o oceano, a despeito teu e 
por tua desonra, sujeita a eles. E tu, .que és o verdadeiro deus dos ventos, te verás míse
rável e abatido. Tem tudo isso um remédio fácil, se aplicares teu poder em tirar a vida a 

esses pobretoes 11

• 

Com estes sopros infernais avolumou-se a chama de Nec;u 
e, vendo-se, como se via, com · "arsenais" cheios de mulherio 
que, sendo duas varas de animais imundos, lhe eram de delícias 
conformes a seu gosto. 
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O martírio de 1628 
em Caaró. 

Trata-se da 
chacina dos dois 
missionários jes11 ítas 
Roque González 
de Santa Cruz 
(já no chiio) 
e Afonso Rodríguez 
(de joelhos este), 
acorrida a 
15 de novembro de 1628 
nas plagas de Caaró. 
Trata-se de uma 
grava~iio européia de 1677. 
Conserva-se, como relíquia, 
o corafíio de Roque e o tacape 
( 

11 itaizá") que o matou, 
em Assun~iio do Paraguai, 
na chamada 
"Capilla de los Mártires". 

LVIII. NE~U TRATA DE MATAR OS PADRES 

Quem se fingia de deus, mas era escravo do demonio, encheu-se 
de urna ira raivosa e tratou de dar a morte nao somente aos tres pa
dres, senao ainda a todos quantos havia no Uruguai(!). 

Para tanto mandou um aviso a to~os os caciques, dando-lhes or
dem de que matassem todos os padres que eles tinham em suas ter
ras, pois faria o mesmo na sua própria. Além disso repreendeu-lhes a 
facilidade mostrada em receber a sua doutrina, chamando-os de co
vardes se nao houvessem de executar este seu mandato. Poi tal a sua 
cominat6ria, que aos remissos haveria de impor que os tigres e feras 
dos bosques os despeda\assem, saindo furiosos de lá. 

Ignoravam os padres de tal maneira essa aleivosia ou traic;ao, que 
os Padres Roque e Afonso trataram até de celebrar a festa da dedica
\ªº do povo de Caró, onde se reuniu urna grande tropa de velhacos 
(malvados). · 

Depois de haver dito a missa e feito a ac;ao de grac;as ao Altíssimo 
com a devoc;ao costumeira, quis o Pe. Roque, por suas próprias maos, 
atar o badalo a um sino - coisa nunca vista por aquela gente bárbara-, 
visando alegrar com o seu som a festa . 

Apenas Carupé, um cacique principal, viu-o ocupado nessa a\áO, 
fez sinais a um escravo seu já prevenido, para que o matasse. Esse vil 
escravo do demonio, de nome Maraguá, que quer dizer vil e bem o 
mostrou em ato tao vil, levantou entao um porrete de armas ou clava, 
que, embora feíta de madeira, imitava o ferro em sua dureza e forma, 
e, desfechando ao padre um furioso golpe no cérebro, fez-lhe em pe
da\OS a cabec;a: com o que, a golpes e repiques de sino, voou alegre
mente sua alma ao céu. 

Hoje ternos este sino em conta de reliquia, embora, para fazerem 
pontas de seta, os índios dele tirassem um bom peda\O. 

Depois disso a fúria covarde dos índios descarregou-se naquele 
santo cadáver, moendo-o com pauladas e nao perdoando nem sequer 
ao rosto e cabec;a. 

Logo mais partiam em quadrilha rumo a choc;a em que estava o 
Pe. Afonso, de modo que, pelo ruído da algazarra, chegaram juntos, 
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ele e sua morte, aos umbrais da mesma. Agarrou-se com ele um caci
que ruim, mandando a um criado seu que o matasse. Desferiram so
bre ele muitas cacetadas. Mas, temendo o mastim que o segurava, 
houvesse por erro ser maltratado ele próprio, soltou-o. Entao o padre, 
com amor filial, foi ter para junto de seu n~i iá morto, repetindo estas 
razües em forma de perguntá: 

"Filhos, por que me matais? Que estais fazendo, jiu .. ,. . . 

Ao mesmo tempo, melhor lhe pareceu fazer o sacrificio de si 
mesmo na igreja, onde tantas vezes celebrara o sacrificio divino e já se 
oferecera em holocausto através de fervorosa ora\aO. 

Mas, enganou-o até nisto seu desejo, porque a morte foi colhe-lo 
nos próprios umbrais da igreja, pois, para cevarem a sua sanha num 
cordeiro tenro, aqueles tigres partiram o seu sagrado corpo pelo ven
tre em dois peda\OS e, dividindo também as pernas, arrastaram os 
seus veneráveis fragmentos ao redor da igreja, para a qual os atira
ram, ficando eles como o tigre que se relambe, achando-se ensan
güentadas as suas unhas a partir da ca\a. 

Em seguida dirigiram eles os passos apressados ao despojo · dos 
ornamentos (no interior da igreja) e se meteram a desnudar, com im
piedade gentílica, os altares, envergando os paramentos sacerdotais 
que, rasgados, repartiram entre si. 

O cálice e patenas fizeram-nos em peda\OS, que aplicaram ao 
adorno de seus peSCQ\OS infames. 

A cruz que a fé erguera por troféu, derribou-a a infidelidade e o 
paganismo, bem como a consumiu o fogo. 

Sentimos, e foi com dor muito grande, o destrQ\O execrável que 
cometeram numa imagem da Virgem, prenda querida do santo Padre 
Roque, a qual havia sido companheira em suas peregrina\OeS e que, 
colocada nalgum povo, depois de este se achar fundado, ele mesmo 
conduzia a outro. Assim, e com razao, chamava-a "A Conquistadora", 
atribuindo a sua presen\a :os sucessos prósperos de suas empresas. 
Nessa· conquista ia-se para perder e para ganhar, pois, fenecendo sua 
pintura e seus corpos, estes hoje gozam no céu de glória imortal 
(Texto original inclaro!). 

Nao quero tratar da presa, que os profanadores fizeram das al
faias religiosas, porque foi muito pequena, nem dizer que, visto que 
já haviam aprendido a pelejarem com mortos, praticaram coisas exe
crandas com dois crucifixos, despeda\ando-os. Ba~ta observar que 
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juntaram tudo isso comos membros sagrados dos padres e tiveram 
pressa em reduzi-lo a cinzas. Reservou, contudo, o céu peda\os bas
tante grandes, que hoje nos incitam o animo e consolo. 

Muitos índios do povo, que era inocente desta conjura\ao e livre 
do delito, sentiram - e foi com grave dor -· essa destrui\ao. O amor 
que tinham a seus pais espirituais, pedia-lhes vingan~a, mas esta re
peliu-a o medo causado pela fúria dos parricidas. 

Um venerável anciao, c~cique entre os principais, a quemo amor 
~e ser cristao retinha, repreendeu os culpados daquele crime a~oz, e 
fe-lo com palavras graves e frontalmente diretas, expondo-lhes a afa
bilidade, o amor e as dádivas, sendo a maior delas a da fé católica, 
com que pretendiam enriquece-los os padres. A ira e o furor perde
ramo respeito as suas ve.neráveis cas, sendo que o cercaram e com 
golpes cruéis o deixaram morto. 

Di tosa a sua morte, pois . com intrepidez crista, numa ocasiao de 
perigo tao evidente de sua vida, tomou partido pela verdade católica 
e, como julgamos, nao sem impulso sobrenatural da fé! · 

A mesma repreensao fizeram-na dois mocinhos, que se sentiram 
atravessados de dor filial, ao testemunharem o destrQ\o, feíto em 
tem~o brevíssimo, em seus queridos padres. Esteve-se a ponto de 
mata-los, mas eles escaparam com vida. E deram-na ainda aos padres 
de outras redu\6es, indo por caminhos ocultos avisá-los do fim leva
do pelo Pe. Roque e seu companheiro. 

. Chegou essa nova a Ne~u, que de imediato enviou urna tropa de 
con1urados a choupana do Pe. Joao del Castillo, para que logo mais o 
matassem. Pediram-lhe eles com "inteira liberdade" cunhas - sao ma
chados de ferro que lá se usam -, anzóis e outras coisas. Naquele 
momento o santo homem nao desconfiava de nada, pois estivera pa
gando a Deus os tributos de louvor através da reza das horas canóni
cas (do breviário), e assim repartiu com eles o que tinha. Ataram-no, 
porém, em recompensa de sua liberalidade, pelos bra\os e, puxando
o aos empurrües, repelües e pancadas pelas ruas, diziam-lhe: 

"Morrerás agora por nossas mO.os como Roque e Afo11so, e de vossa má semente náo fica
rá vestígio nenhum!" 

• 
Pediu o padre que o levassem a presen\a de seus irmaos ainda 

vivos, para que de todos juntos se fizesse um holocausto. A isso res
pondeu-lhe um índio mau com tres estocadas, que ihe deu com um 
sabre. Outros, de sua vez, flechavam-no com setas e paus pontiagu
dos, varando-lhe os olhos e a cara, bem como dizendo: 
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"Aquí hás de morrer, cachorro feiticeiro!" 

Respondeu-lhes o santo: 

· "Niio haveis de matar a minha alma, porque é imortal. Padefll embora meu corpo em 
confirmaffio da fé de f esus Cristo, a qual sempre vos ensinei!" 

Tres quartos de légua arrastaram-no por pedregais tao ásperos, 
que em breve as pedras lhe roubaram as vestes. Com isso sua hones
tidade sentía mais a desnudez, que as feridas. Era, porém, tao grande 
seu desejo de ver consumado seu martirio que, achando-se quase 
solta a corda com que o arrastavam, disse a. eles: 

"Tornai a atar-me, pois eu morro de boa vontade!" 

Cansaram-se os algozes em arrastá-lo, sem que se cansasse o 
santo em tormento tao cruel. Descarregaram, pois, sobre sua cabec;a 
duas grandes pedras: golpe que o santo recebeu ao pronunciar os 
doces nomes de Jesus e Maria, a quem entregou a sua alma ditosa. 

Com isso os algozes deixaram em abandono ali o corpo do már
tir, desejando em. seu íntimo que as fer as e os abutres nele se apas
centassem. Mas, mesmo sendo aquele lugar um antro de tigres, estes 
se mostraram humanos, censurando assim a crueldade bestial desses 
bárbaros. Eles, porém, desprezando o exemplo dos brutos, oferece
ram ao céu, sem pensá-lo, pelo fogo o corpo morto em holocausto . 
VlVO. 

Nec;u, de sua parte e para mostrar-se sacerdote, conquanto falso, 
revestiu-se dos paramentos litúrgicos do padre e com eles se apre
sentou ao povo. E fez trazer em sua presenc;a as crianc;as, nas quais 
tratou de apagar com cerimónias bárbaras o caráter indelével, que 
elas pelo batismo tinham impresso em suas almas. Raspou-lhes as 
pequenas línguas, com que haviam saboreado o sal do espírito sapi
encial. O mesmo fez-lhes no peito e nas costas, para borrar os santos 
óleos, que as tinham prevenido para a luta espiritual. 

Logo mais os índios trataram de dar o remate final a sua vitória, 
pretendendo ir matar os demais padres que, com as novas do su
cedido, já havia feito mártires o cutelo da dor, atravessando suas 
entranhas. Puseram-se contudo os cristaos, sendo já firmes na fé, a 
defender a esta e a seus padres. Conseguiram-no com tanto valor, que 
matassem a alguns dos inimigos. 
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Os índios de Caró voltaram no dia seguinte ao lugar para fi · . , verem 
as oguerras em que, no d1a anterior, haviam deixado os vene ,. · 
f . rave1s 
ragmentos dos santos. Ouviram eles sair do corac;ao do virtuoso Pa-

dre. Roque ~sta voz de ~o~ac;ao muito branda, a propósito da qual 
ma1s tarde fizeram depormentos de testemunho assaz concorde: 

O martírio 
em Pirapó. 

Trata-se, 
nesta 

Gravura 
européia 
de 1675, 

da morte 
cruenta pela 

fé de folio 
del Castillo, 

acorrida a 17 

de novembro 
de 1628 

na 7ovem 
Redu~ode 

Assun~o 

do Pirapó 

' 

"Matas:es a quem vos ama. Matastes o meu corpo e moestes (com pancadas) os meus os-· 
sos. Nao matastes contudo minha alma, pois esta já se encontra entre os Bem
a~enturados no céu. Sobre:'ir-vos-m: ~ ~sejo de minha morte muitos trabalhos, porque 
hao de ~parecer os meus filhos (espzrztuazs) para castigar-vos pelo fato de terdes maltra
tado a zmagem da M.ae de Deus ". . 

T~ria sido este um sucesso suficiente para ~amá-los a razao, mas 
eles, ficando surdos em sua brutalidade bestial, limitaram-se a obser
var: 

"Assim mesmo ainda Jala este embusteiro ! " ... 

A~rindo co~ isso ~eu peito amoroso, tiraram-lhe o corac;ao, o 
qual, amda que fr10, ardía em chamas de caridade. Logo atravessou-o 
com urna flecha o matador Maraguá. 
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Para que nao ficasse qualquer rast~ dos mártires, fize~am urna 
grande fogueira, em que jogaram os do1s corpos e o cora\ª? de Pe. 
Roque. Ficou, no entanto, inteiro este, ao ven~er o fogo de car1dade as 
chamas que ardiam a partir da lenha material~ perman~endo como 
ouro depurado ao fogo a pureza daquele cora\aO, que ho1e se guarda 
em Roma1 coma mesma flecha que o atravessou. _ 

Convocaram-se os povos para o castigo. Sendo exemplar, nao o 
foi pouco para Ne\U, que se viu obrigado ~ fugir aos bosques, sendo 
que hoje vive recolhido a certos povos gentios. ,. 

Temos-lhe oferecido com a paz a verdade do Evangelho. Da-nos 

0 desejo garantías de conquistá-lo, para que nao se perca su.a pobre 
alma. _ 

A todos os seus vassalos temo-los hoje numa ótima povoa<;ao, 
chamada Sao Xavier, sendo que os cúmplices nas mortes dos santos 
estao com vida, mostrando-se eles arrependidos e envergonhados de 

sua a<;áo. 

1 Em Roma, a relíquia foi entregue aos 16 de setembro de 1634, r~onhecida como 
autentica no dia 29 de outubro de 1696, a segunda ve~ e dep~1s, sobretudo em 
vista a supressáo da Ordem dos Jesuítas em 1773, perdida de vista. Em comeyo~ 
deste século vinte, por insistencia do historiador Pe. Carlos Teschau~r, S.J., daq~1 
de Porto Alegre, RS, ela foi redescoberta através dos esfoll(OS de do1s. padres ~au
chos, ou seja, do Pe. Car1os de Souza Gomes1 S:J. e do Pe. F~edenco Schwmn, 
Palotino. Reconhecida mais urna vez como autentica ~~s 30 d~ J~lho de 1928 .• ela 
foi reconduzida a regiáo do La Plata, indo parar por vanos decenios no Colég10 El 
Salvador, de Buenos Aires, e, desde anos recentes, guarda-se honrosa~ente na 
capela do Colégio "Cristo Rey", de Assunyáo do Paraguai, até os nossos d1as. 
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LIX. PROSSEGUE O MESMO INTENTO 
E A MESMA REDU<;ÁO DE CARÓ 

No martirio daqueles santos homens havia sido cúmplice um 
famoso cacique, chamad~ Tambave, o qual colheu como despojo de 
seu crime inumano um cavalo, em que costumava montar o V enerá
vel Pe. Roque. Pois esse animal, mostrando saudades da ausencia de 
seu amo, nao queria comer, ainda que lhe oferecessem palha e grao, 
que já passaram a apresentar-lhe com pertinácia ou em prova da sus
peita de que nao o fazia de dore pena. 

Aproximava-se ele das casas, onde os mdios ao cheiro de "vinho" 
faziam algazarra e jogos, celebrando as mortes daqueles varües virtu-
osos. Ali, como se tivesse juízo, clava relinchos aterradores. · 

Foram observá-lo os mdios mais de perto e, convencidos a partir 
da perseveranc;a do cavalo, reconheceram que o fazia por forc;a da 
dm. · 

Confirmou-se ainda mais a prova <leste caso coma constatac;ao 
de que nunca permitisse ser montado por alguém. Com isso um dos 
índios vestiu a batina do padre santo e, fingindo ser o seu virtuoso 
dono, pode dominá-lo com facilidade e nele cavalgar. Tao fraco ficou, 
contudo, que, vendo os índios nao ser-lhes. de proveito e além disso 
serem repreendidos por um bicho, simplesmente o mataram. 

E, se tal fato já importou num testemunho da glória dos mártires, 
nao menor foi o da conversao de seus verdugos, a qual eles coin as 
suas preces alcanc;aram do ·céu, dando-se que muitos, arrependidos 
em extremo, confessassem com dor o seu atrevimento. Só falarei 
contudo de um deles, o qual vem a ser Tambave, pois este, de cacique 
e senhor, fez-se criado dos padres. Num oficio de caridade ·para. com 
os enfermos ajudava-lhes ele, servindo-os com todo o amor, bem 
como em outros trabalhos humildes. 

~ªº grande íoi a sua eficácia em pregar a 'cristo que, transforma
do em Paulo, con~ibuiu na conversao de muitos gentíos, os quais 
hoje g.ozam do batismo e da fé crista. · 
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Colheu-o a morte em disposic;ües tao boas que~ em altas vozes, 
confessava seu pecado, pedindo perdao aos santos que coroara, com 
colóquios tao ternos que comovi a os corac;ües dos que o ouviam .. 

Nos conselhos que, em seu último dia, dava a seus vassalos, v1u
se o zelo de sua morte, para que todos servissem a Deus e fugissem 
das persuas6es fraudulentas dos feiticeiros. Preparado com os Sacra-
mentos, repousa com isso em paz. . / . 

Tein crescido esse povo em virtude, desterrando de s1 o v1c10 e 
sendo mestres os filhos de seus pais: do que apenas vou narrar um 

exemplo raro. 
Oculta e torpemente vivia certa mulher, sendo disso apenas tes-

temunha urna filhinha sua de dois anos, cuja pouca idade lhe tirava 
qualquer receio de sua culpa haver de publicar-se. Mas a menininha 
mostrou-se ofendida por pecado tao grande, chegou a repreender 
respeitosamente sua mae lasciva e lhe disse: 

"E11 quera morrer, para niio ter de presenciar as t11as desonestida.des. E mendas-te, pois 

lzei de solicitar no céu o teu perdiio!" 

Depois ela adoeceu de um mal súbito e comec;ou a· caminhar para 
a morte. A mae, notando com que passos largos sua filhinha ia rumo 
ao fim, tomou a sério o que antes tinha escutado como gracejo ou 
burla. Morreu em breve a crianc;a, mas ela, depois de buscado o re
médio na Confissao e Comunhao, passou a viver com vida exemplar, 
esperando o cumprimento da palavra de sua filhinha. 

Certo moc;o achou-se numa situac;ao de ver coisas obscenas. 
Lembrou-se entao de ter ouvido num sermao a explicac;ao daquelas 
palavras de Cristo, Nosso Senhor: 

"Si oculus tu1ts scandalizat te, ente eum - Se tua vista te escandalizar, arranca-a" (Ma

teus 5,29 e Marcos 9,46). 

Nisso feriu-se os olhos comos dedos: do que esteve doente por 
alguns dias. Sendo repreendido de tal ac;ao por um padre, respondeu-

lhe: ' 

"Oxalá perdesse eu ambos os olhos, antes q1te ofenda a Deus!" 

Em suas tentac;ües graves aproveitava-se esse moc;o de algum al
finete ou espinho, picando com eles a seus brac;os e pernas: o que vem 
a ser urna ac;ao, que até num religioso perfeito seria admirável. 
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Ainda que destas ac;ucenas haja muitas que produzem suave fra
grancia, nao faltam contudo espinhos. 

Vi'Y'ia determinado moc;o com notável descuido de sua alma, 
sendo que nele o deixar de assistir a missa em festas era coisa conti
nua. Num sábado da Quaresma o demonio apresentou-lhe que fosse 
cac;ar no mato, onde abateu boa cac;a. Escondeu-a o rapaz de dia, mas 
a meia noite fartou-se dela, dizendo: 

"Deus nao pode ver-me, pois donne agora" ... 

Mas Deus o viu de noite e tam}?ém no dia seguinte, quando, 
mesmo sendo domingo, ele nao quis ir a missa e foi castigado com 
urn castigo exemplar. Pois, reparando o padre em sua ausencia na 
igreja, enviou gente a procurá-lo no mato. Ao voltar e entrar em sua 
casa, assaltou-o a morte e de tal forma, que na própria soleira dela 
caísse morto. Deixou sua alma º~ corpo hediondo, inchado e feio, e foi 
a tal ponto, que suscitou horror e até escarmento. 

Encontra-se neste povo muito animada a Congregac;ao da Vir
gem, a qual esta Senhora acode com as suas misericórdias. 

Instruía alguém dessas Congregac;ües as suas duas filhinhas -
urna de cinco e a outra de tres anos· - na reza do rosário e em outras 
devoc;6es. Tanto a sério tomou a mais velha a repetic;ao das "Ave, 
Marias" de joelhos, que estes já lhe repreendessem o excesso. Mos
trou, porém, aquela Senhora quao agradável esse servic;o lhe era (e foi 
da seguinte maneira): 

Estavam as duas manas juntinhas a porta de sua casa e nem ali 
interrompiam a sua orac;ao, quando de chofre viram perto de si urna 
Senhora vestida de vestes muito alvinitentes e cheias de resplendor. 
Em seus brac;os trazia Ela um menino formosíssimo e, agarrando a 
menina de sua devoc;áo, levou-a consigo, mas tranqüi1izando a que 
ficava: 

"Nao temas, pois eu vou devolver-te.tua irmi!" 

Aquela ficou espantada em extremo, porque a novidade da mu
lher, que nunca havia visto, fe-la entrar em casa e informar a respeito 
do ocorrido sua mae. Esta correu em sua procura por todo o bairro, 
impelida com desejos ansiosos de encontrá-la. Também o marido, 
perturbado pelo caso, andou em busca da menina por todo o povoa
do. 
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Voltaram os dois a sua casa, derramando ternás lágrimas, por 
causa dador de haverem perdido sua filha. Com isso tomaram a per
guntar, também, a menina ficada pelos sinais daquela mulher que 
tinha arrebatado sua querida filhinha. Respondeu esta: 

Huma Senhora muito fonnosa levou-a da minha presenfQ". 

Em meio de sua maior aflic;ao viram, contudo, entrar pelas portas 
a menina. Perguntaram-lhe por quem havia roubado sua cara prenda 
e ela contou o mesmo que a maninha, dizendo que a tinha lavado 
consigo aquela mulher formosa, e que a fizera companheira de um 
menino lindíssimo, Filho seu, num jardim bonito. Lá a tinha enchido 
de deleites e presentes, admoestando-a de que, em lugar dos colares e 
adornos que trazia ao peSCQ\O, levasse seu rosário. Referiu ainda que 
Ela lhe ensinara um pequeno canto, sendo que a menina o repetiu 
com fidelidade. Continha os louvores da Sagrada Virgem, e a menina 
cantava-o com gracioso donaire. Por fim acabou dizendo: 

"Esta mulher excede as demaís mulheres. St1t vestido era como o sol. Diz urnas palavras 
doces e amorosas. Nao sei por que razao me trouxe de volta para cá, pois aclio-me sozi
nha sem seu Filho. Oh, se tivesse ficado sempre com Ela! " 

Atónitos, e nao menos contentes, os país lhe deram de comer. 
Mas a menina, que tinha tomado gosto daquele manjar celeste, agora 
aborrecía o daqui, de modo que nem sequer lhe foi possível experi
mentá-lo. 

Quando amanheceu, levaram-na os país a igreja e ,ela, logo que 
viu urna formosa estátua da Virgem, com seu Filho santíssimo nos 
brac;os, disse em alta voz: 

"Esta é a Senhora, que me fez aquele regalo!" 

Ficou com isso o povo nao menos maravilhado que devoto. A 
menina, por sua vez, prossegue com as suas deVQ\OeS e, a seu exem-, 
plo, muitos outros. E que as pessoas tem pago seu tributo a devQ\aO 
contínua, oferecendo em expiac;ao de suas penas disciplinas e outras 
penitencias. , 

Ardía, certa vez, em chamas vivas o povoado que, por serem de 
palha as casas, estavam a pique de devorá-las. todas em sua fúria, 
ante a qual nenhum remédio humano existía. Fizeram entao os índios 
um voto de missas e penitencia, feito o qual, o fogo amainou com 
espanto e admirac;ao de todos. 
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LX. A REDU<;ÁO DE SAO CARLOS 

Log? que ~ acham bem firmes na fé, servem os índios. de cac;a
dores, visando Juntar esses rebanhos. E esse, que hoje em rebeldia 
corre pelos mat~, já manso amanha, ajuda a nossos padres a rastrear 
outros, sendo assrm que se leva avante a conquista espiritual. . 

Agregou-se a este povoado de Sao Carlos urna grande multidao 
de g~ntios, que se batizaram com o passar do tempo. A vista dele 
erguia-se urna serra elevada, onde tinham seu habitat bestas racionais 
de gentíos. Era seu "porcaric;o" um grande mago, o qual com teimosia 
fecha va os. passos e ~s orelhas a voz do Evangelho. Embora a gente 
comum ~uisesse ouvi-la, borrava ele contudo seus desejos com amea
c;as de tigres e serpentes: o que vem a ser ficc;ao de praxe naqueles 
fei ticeiros. . 

Correndo por .aquelas selvas, o Pe. Paulo Palermo, a cujo encargo 
~st~va esta conq~ta, chegou a juntar um copioso rebanho de 400 
indios que, acrescidos da "chusma", isto, é do mulherio e da crianc;a
da, atingiram a soma de 1.600 pessoas. A esse mago ele o conquistou 
com amor e dádivas, que, ainda que de pouco valor, quebram tais 
penhas. 

Via-se ele já no meio de cristaos, nao mais obedecido em nada de 
ninguém e desfeitos já os seus embustes e trapac;as. Com isso receava 
ele que urna tropa de mullieres, das quais livremente gozara em suas 
mo~tanhas, .ª seu despeito a tivesse de deixar. Protegido da lOz, na 
mai?r escund~o da noite, fugiu a modo de um cavalo ''bagual", con
?uzmdo consigo pelos bosques a tropa de éguas, cuja conservac;io 
1mportava em seu desvelo. 

Nao logrou ele seus desejos, porque, empenhando-sé muito na 
fuga, tanto se distanciou que a diligencia do padre nao o pudesse 
encontrar, mas o achou a Justi\a Divina. Cas.tigou esta a sua rebeldia 
com a peste, da qual todos morreram. Mesmo assim colheu o céu 
destes espinhc:>5 a~ flores de muitas crianc;as inocentes que, aformose
adas com a primeira grac;a do batismo, voaram ao eterno descanso. 

Entre os que destas tropas haviam sobrado, houve um anciao de 
80 anos, envelhecido em vícios desonestos. Tratou o padre de batizá-
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lo, mas, chegando a tocar na dificuldade comum das mulheres, ele, 
para nao deixá-las, fugiu para os montes. 

Foi descobri-lo ali o zelo do padre, mas as suas razües brandas e 
amorosas, envolvidas em presentes, nao foram o suficiente para 

' amolecer a dureza daquele velho. A voz do demonio pos-se ele em 
fuga segunda vez, pois aquele, aparecendo-lhe duas vezes, conseguiu 
move-lo a tanto. 

Fizeram-no voltar, contudo, as almas do purgatório, em favor 
das quais o padre ofereceu urna novena de missas. Com isso caiu 
doente, para a sua felicidade, o velho, e, apenas passados alguns dias 
desde sua volta, reconheceu o perigo em que se achava sua alma e 
seu corpo, bem como sua dureza e teimosia. Em vista disso despa
chou as mullieres, pediu o batismo com insistencia e, limpo já de le
pra tao antiga, "fugiu" desta vida a eterna no meio de fervorosos atos 
de arrependimento e esperan\ª· · 

O desejo da Sagrada Comunhao chegou a abrandar, certa vez, a 
dureza de um crista.o antigo, o qual, tomado de vergonha, havia cala
do por muitos anos urna falta pecaminosa. O exemplo observado nos 
que comungavam, estimulou-o ao gosto do Pao da Vida. E, perce
bendo em si mesmo a própria vida de perda e estrago, entregou-se a 
um exame diligente e demorado, a partir do qual, em confissao geral, 
limpou a alma. A Comunháo que fez foi do agrado do Senhor, como , 
Este lhe mostrou. E que em sonhos lhe agradeceu o esfor\O, admoes-
tando-o ao mesmo tempo a que nunca ocultasse ao confessor pecado 
algum, porque aos confessores os tinha na terra como a "vigários" ou 
representantes seus pela salva\ao de pecadores. 

Com isso ele, cobi\OSO de mais gra\as, prossegue na vida cristá, 
sem faltar um dia a missa, nem a freqüencia de suas confissües. 

' 
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Todas as redufoes do RGS desde 1626-38, foram elas em nrí.mero aproximado de 18, es
tando em boa parte situadas na regiao do Antigo Tape. 
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LXI. A REDU<;ÁO DE SÁO PEDRO E SÁO PAULO 

É em algo nova esta povoa\aO. Batizaram-se ao redor de 4.000 
pessoas. Os gentíos que restam, estáo se ~repara!1do para es~ Sacra
mento, e todos dáo sinais de que a redu\aO de Sao Pedro e Sao Paulo 
vá ser de grande lustre em cristandade. 

\ 
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LXII. A REDU<;ÁO DE SÁO TOMÉ 

Este posto é muito renomado. Por antonomásia puseram-lhe os 
moradores de toda a comarca o nome de "Tape", que quer dizer "a 
cidade". A partir da grandeza deste povo toma seu nome esta provín
cia, que comumente se chama de "Província do Tape". E, embora se 
trate de gente nova na fé, iguala-se contudo aos povos mais antigos. 
Vao se batizando depressa. Tem um pouco menos de 6.000 cristáos. 

Foi quase milagrosa a sua conversáo, porquanto era gente de 
dura cerviz. Domou sua fúria o céu com tigres, que andavam ama
nadas correndo soltos pelas ·rochas, lavouras e matos, matando a 
muitos, principalmente gentios, que com rebeldia tomavam a fuga 
dos padres. 

Deu-se certa vez que urna tropa de mdios acossados de tigres fi
zessem :em sua defesa urna pali\a.da, onde essas feras os retinham 
cercados, sem durante quatro dias dar-lhes chance de sair. Com isso 
passaram a reduzir-se numericamente os gentíos todos. Mas cessou 
essa praga trabalhosa com urna novena de missas cantadas. 

Devido a abundancia de alimentos tomaram a esquecer-se os 
gentios e novamente passaram a vaguear pelos matos, olvidados de 
abra\arem a fé, sendo que os mesmos cristaos perderam a memória 
quanto a viverem ajustados a Lei Divina. Logo, porém, voltaram os 
tigres e foi com estrago ainda mais furioso que antes. Caindo em si, 
os naturais ajustaram-se de novo as suas obriga\6es, reconhecendo 
que aquilo que os animais selvagens estavam fazendo, já ultrapassava 
o normal de sua natureza. Desterraram a esses tigres da regiao ora
\OeS e súplicas. 

. Já parecia devessem os mdios fixar-se na emenda, mas a natureza 
corruptível, ajudada pela paz, alimenta\ªº e vida descansada, bem 
como esquecida daquele flagelo tao notório, yoltou a recair em seus 
delitos. Assim uns magos; que por medo tinham posto de lado suas 
feiti\arias, secretamente voltaram a elas, e com isso se fizeram até 
mais perniciosos que antes: Mas os tigres, como instrúmentos da Jus
ti\a Divina, também fizeram a sua volta, infligindo danos até piores. 
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Foram mais de 200 as trampas armadas pelos índios, e do mesmo 
número os perros e veados metidos nelas por isca, nao caindo contu
do em qualquer delas um só tigre. Chegavam até a tirar de lá o cebo, 
sem que tombassem as trampas armadas ... 

Mais urna vez o povo reconheceu a sua culpa, pediu misericórdia 
e, fazendo um motim contra os magos, obrigou-os a largarem os seus 
embustes diabólicos. Com isso os índios mostraram-se reconhecidos e 
se viram livres de tais danos. 

Certo infiel, que tinha duas mancebas, batizou-se e casou com 
urna delas. Ao cabo de tres anos pediu, porém, ao padre de casá-lo 
coma outra, porque somente tinha tomado aquela "ad tempus" ou 
seja para algum tempo. Entendida a impossibilidade de tal proceder, 
ele colheu a manceba e se refugiou no bosque. Mas lá o buscou a dili
gencia e zelo do P~. Luís Arnor, q~e com fidelidade trabalhou no cul
tivo desta gente. A mulher, já quase morta, por distante do mancebo 
perdido, acharam._na só. A ele encontraram-no também longe dali. 
Sanados os dois no "pueblo", tomaram a fugir, indo com animo de se 
meterem no meio dos gentíos. É que "chaga antiga tarde ou nunca 
sara". Recolheram-se novamente estas ovelhas, sendo que morreu a 
primeira mulher do homem. Este, a vista disso, casou-se agora coma 
manceba, ainda que pouco tempo pudessem gozar de sua uniao, 
posto que a morte lhes tirou a vida. 
. Solicitava certa mulher a um m~o honesto. Para tanto foi en-
contrá-lo num lugar oculto equis obrigá-lo a sua vontade. Ele, po
rém, quería levá-la a honestidade e pureza comas suas raz6es. No
tando, no entanto, que com raz6es nao conseguia convence-la, apli
cou-lhe urnas boas pauladas: com o que escapou livre do perigo. 

Um m~o lascivo chegou a solicitar de maneira torpe a urna jo
vem casta, que dele fugia segundo o possível. Mas ele a surpreendeu 
estando só e a for\a procurou que consentisse em seu pecado. Já en
fraquecida, a casta mo\a lhe disse entre lágrimas: 

"Vé que eu vou a Comunhao e recebo a Deus! Niio me fafOs pois tal agravo a mim, e 
teme o castigo severo que Deus te há de da.r!" 

Dele se apoderou entao um temor interno, que o deixou tremen
do, de tal forma que nao póde prosseguir em seu intento. Ficou livre 
com isso a jovem honesta. 
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LXIII. A REDU<:AO DE SAO JOSÉ 

Fundou a este "pueblo" o Pe. José Cataldino, italiano e homem 
apostólico, visto que seu zelo se aplicou sem interrup\ao, por mais de 
trinta anos, na conversao dos gentíos. 

Batizaram-se nele quase 3.000 al:n~as. 
Na sua maior pujan\a deu-se neste povoado urna peste maligna e 

com ela, faltando o cultivo da terra, faltou-lhe também o sustento. 
Supriu-o contudo a caridade do padre e a de seu companheiro, 0 Pe. 
Manuel Bertot. 

Buscou o céu para si as primícias de muitas crian\as, que morre
ram. Perderam-se a muitos adultos, porque, tendo-se acolhido aos 
bosques, morreram sem a água do batismo. 

Retirou-se do povoado um velho com a sua mulher e filhas. 
Eram todos infiéis, mas nao a menorzinha, que era crista. Morreu de 
repente o velho. Com isso voltou a mae ao "pueblo", com animo de 
receber a água batismal. Mas, apenas coma diferen\a de alguns dias, 
seguiu o marido pela morte. 

' 
A vista disso animaram-se as meninas em vir a fonte do batismo, 

impedindo-as contudo a fraqueza de viajarem sozinho as duas. A 
maior, estando aflita por ver-se infiel e pelo fato de suas manas já 
estarem para morrer, encarregou-se de ambas. Carregava as costas 
urna delas um bom trecho e depois voltava para buscar a outra. Ca
minhou com tal afa por dias inteiros, até que, com urna as costas, 
chegasse ao povoado. 

. Mandaram os padres gente em busca da 'outra, cuidando eles 
mesmos de tratar com comida as presentes, as quais, depois de puri
ficadas pelo batismo, de imediato voaram ao céu. A menor; que já era 
crista, seguiu-as nem passados cinco dias. 

Em tempo tao apertado recorreram todos ao comum refúgio da 
dev~ao a Virgem, rezando seu rosário (em' particular) e fazendo o 
mesmo em comunidade, aos sábados, na igreja. Grande a bonan~a 
que com isso experimentaram! 

Deu-se como Pe. José um caso milagroso ... Ia ele de um povoado 
a outro montado num cavalo fogoso. Trope\ou este em lugar ruim, 
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procurando por isso livrar-se da carga do padre, cujo pé ficou preso 
no estribo. Correu o melindroso animal por um campo áspero e pe
dregoso, dando coices e arrastando consigo o padre. Rompeu-se a 
correia do estribo com o peso do padre, que já se acha com sessenta e 

oito anos de idade. 
Vindo em seu auxilio o (padre) companheiro e julgando-o morto 

· ou malferido, encontrou-o sentado e tao ileso, que, ao chegar a sede 
da reduc;ao, disse a missa em ac;ao de grac;as. 

Achando-se num lance difícil de parto perigoso, e por faltar a 
imagem de Santo Inácio, que nessa regiao se esmera por milagroso, a 
parturiente pediu em seu lugar a seu santo e venerável filho espiritu
al, o lrmao Afonso Rodríguez, cuja estampa o padre lhe deu. Toman
do-a com fé e reverencia essa mulher devota, deu a luz um menino 
com vida, já julgado por morto e o mesmo quanto a sua mae, como 
causa total de morte dos dois. Mas tomar a imagem, e ter um parto 
tao súbito e feliz, foi um só ato. De feito nao é muito que o "pai espi
ritual" em lances tao honrosos se fac;a substituir por filho tao santo ... 

\ 
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LXIV. A REDU<:AO DE SÁO MIGUEL 

Chegou a este povo a fama do Evangelho, e seus moradores, ze
losos de um bem tao grande, foram buscar os padres que se achavam 
a léguas de distancia. 

O primeiro deles que aquí pos o pé, foi o santo mártir Pe. Cristó
vao de Mendoza. Engendrou-os ele em Cristo e os criou como leite 
do Evangelho. Deve ter a reduc;ao por volta das 5.000 pessoas, que no 
presente já todas sao cristas. 

Depois de feíto mártir esse santo homem, cultivou a Sao Miguel 
o Pe. Miguel Gomez, que foi a testemunha de urna profecía de tribu
lac;oes, que um pouco depois veio a sofrer toda esta cristandade. 

Tinha o padre um quadro, pintado a pincel, de Cristo, repr~sen
tando o Senhor ao tomar as suas vestiduras depois de ac;oitado. Pois 
bem, viu ele que essa imagem suava de modo copioso, dos joelhos 
para baixo. Notou a existencia do mesmo suor nos degraus da esca
da(?) e nas marcas dos ac;oites e espinhos. Recolhido esse suor em 
flocos de algodao, tornava a correr do mesmo jeito. 

Nesse mesmo tempo suou urna imagem de Nossa Senhora da 
Assunc;ao, bem como outra, que era de Santo Inácio, na Vila do Espí
rito Santo, donde haviam saído para fazer guerra esses índios, mora
dores daquelas vilas. No-lo afirmaram assim os padres de nossa 
Companhia. 

No Guaíra, como já dissemos, ocorreu o mesmo com urna ima
gem de Nossa Senhora: o que vem a ser prova clara dador, que o céu 
patenteia ante as ofensas dos de Sao Paulo e das outras vilas. Aquilo 
é, outrossim, matéria de consolo nosso, pois vemos que nos ajudam, 
ao sentirem as nossas provac;óes. 

Muitos casos deram-se aquí, e de algum dos quais vou falar. 
Urna velha índia infiel, adivinhando sua morte próxima, tomou 

de um basta.o e, nele apoiada, partiu rumo ao 'povo, com á intento de 
tornar-se crista. A cada passo sua fraqueza clava com ela no chao. 
Nestas condic;óes achou-a um índio, que a pos as costas e foi apre
sentá-la ao padre. Logo este a batizou, pois respondía com voz clara 
as perguntas do Catecismo. Perdeu ela contudo quase no mesmo 
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instante a fala e despediu para o céu a sua alma ditosa. Deu-se, allás, 
coisa identica em outros velhos que, mesmo batizados com saúde, de 
repente morriam. 

Maravilhoso é Deus em sua Misericórdia. Ele nó-la mostrou de 
maneira muito clara num índio, que havia sido cúmplice na morte do 
santo Pe. Joao del Castillo. Retirara-se em fuga para esta terra, como 
fim de ver-se afastado dos padres e da fé, em que nao tinha agrado, 
por ser oposta as suas feitic;arias e embustes. 

Achado aqui pelo Pe. Cristóvao de Mendoza, logo dele fugiu, 
acompanhado de urna chusma de gentios. Meteu-se ele muito numa 
serra, a partir de onde, a forc;a de raz6es e magias, afastava muita 
gente do batismo. Em seu zelo o padre seguiu-lhe os passos, alcan
c;ou-o e o trouxe de volta a este povo, para te-lo consigo e amansá-lo. 
Convencido da motivac;ao do padre, sentiu-se obrigado a pedir as 
águas do batismo, que ele recebeu ·com consolo seu e de todos os de
mais, estando bem catequizado. No pouco tempo que ainda viveu, 
viram-se nele provas de sua predestinac;ao. 

Chegou a ficar doente. Vendo o demonio que esse índio lhe fugi
ra de suas maos, quis reconquistá-lo através de sugest6es e tentac;6es 
grav·es, a que o valoroso índio contudo resistia. Com isso apareceu
lhe de modo visível e queixando-se de sua ingratidao. Prometeu-lhe 
também saúde e longa vida, caso voltasse a sua amizade antiga. Em 
suma, fez-lhe um assalto perigosíssimo, entre promessas aliciantes e 
ameac;as de castigos rigorosos. Pediu o esforc;ado lutador os santos 
óleos e, com eles ungido, declarou nao mais temer o demonio. 

No último transe sobreveio-lhe um paroxismo, em que, ao que 
parece, entrou numa luta renhida, sendo que, envolto em suores, re
petía: 

"Deus Pai, Deus Fil/to, Deus Espírito Santo, perdoa meus pecados para que este demo
nio me deixe! Confesso que fui um grande pecador e um ltomem muito mau. Perdoe-me 
tua Mísericórdia, para que este espírito maligno, vendo-Te ajudar-me, ajaste-se de 

\ 

Em suas maos apertava ele com forc;a urna cruz, a qual dizia com 
voz chorosa: 

"Cn1z boa, cruz santa! Mostra-te firme ajudadora minha, para que possa ett afastar de 
mim a este demonio, que me agarra e segura!" 
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Com isso virou-se para os presentes, que atónitos sentiam em si 
diversos movimentos, seja de pena, seja de consolo, ao ve-lo ator
mentado, mas também porque venda, ou também de escarmento em 
outros, e disse a todos: 

"Tratai de viver de modo honest~ e sede bons cristiios, porque, mesmo que Deus saiba 
esperar, por fim castiga! E Tu, Cristo ]esus, nwstra-Te seres minha ajudiz contra teus e 
meus inimigos, para que me deixem!" 

Com movi~entos mostrava_ que quería livrar-se de alguém que 
com forc;a o retinha seguro, ped1ndo ~m alta voz ajuda nesta agonia, 
que durou um bom pedac;o de tempo. Voltado a si e já livre do de
monio, contou a sua aflic;ao, que havia sido diabólica. Deu grac;as ao 
Seru;or, por ver-se vitorioso. Pediu perdao a todos os presentes, por 
have-los enganado comas suas magias e, no meio de ternos atos e 
colóquios, adormeceu em paz . . ~ 

Nao tiveram tal felicidade os índios seguintes. 
Assim, chegou a esta reduc;ao um índio estrangeiro, que, com 

más palavras e piores exemplos, inquieta va o "pueblo". Picando do
en!e, aborrec~u-se com as admoestac;6es do padre, que quería persu
ad1-lo do batismo, e se fez levar dopovoado a urna roc;a. Seguiu-o 0 
padre para lá, mas ele., fugindo mais, fez-se carregar a um denso bos
que, observando que os sinos e as arengas do padre o aturdiam. Mas 
a caridade <leste o encontrou e trouxe de volta. Entretanto, nem com 
dádivas, nem com palavras amorosas, pode ele abrandar aquele peito 
empedernido, pois o nosso índio virava o rosto para a parede, nao 
querendo ouvi-las. Infelizmente chegou a morrer como seu pertinaz 
desejo de morrer infiel como os seus antepassados. 

Outro anciao, envelhecido em pecados de desonestidade, por nao 
querer trocar o batismo por urnas mancebas, fugiu com estas aos 
matos, fazendo-se acompanhar também por um filhinho. Fe-los se
guir a todos o padre, visando sua correc;ao. 

Mas, antes disso, já havia · feito presa deles a Justic;a Divina, ma-
tando de repente os quatro. · 
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LXV. A REDUc;AO DE SAO COSME E SAO DAMIAO 

O zelo e a dedica<;ao dos padres conseguiu reunir aqui, de várias 
serras e bosques, cerca de 5.000 almas, que se váo batizando. A mui
tos venceu, no entanto, a contínua contradi<;ao, feíta pelos magos ao 
Evangelho, no sentido de que voltassem a seus _POstos antigos. ~as 
tanto os persuadidos como os persuasores experrmentaram o castigo 
devido, com mortes repentinas em seu gentilismo. 

Verdade também é que os padres, percorrendo aqueles bosques, 
chegaram a resgatar a muitos, através de fadigas trabalhosas, para o 

; ceu. 
Sobrevindo urna peste rigorosa, prestou-se a todos o auxílio do 

sustento corporal e espiritual. E, para que a terra de~ampara~a de 
seus lavradores, por causa da enfermidade geral, nao frcasse ociosa e 
para que houvesse sementes de plantio, bem como sustento aos ne
cessitados, os próprios padres a lavraram, fazendo numerosas planta
c;5es, a partir de cujos frutos ofereceram o sustento aos doentes e 
atraíram aos que se tinham recolhido aos matos e montes. . . 

Por ser estranho, vou contar um caso raro, e vem a ser o pr1me1ro 
que vimos nessa gente. Diz ele respeito a um pai paga~, que se ama1:1-
cebou coma própria filha. Saiu ela <leste estado pecaminoso por me10 
do batismo, que recebeu nao pouco arrependida de maldade tao 
grande. Além disso, dando sinais de sua salva<;ao eterna, morreu em 
breve. Nao esquecia, contudo, o pai seu amor para coma manceba e 
filha e, estando aborrecido com a sua morte, foi retirar-se com um 
filh; seu na lavoura. Desentenderam-se os dois por urna ninharia 
qualquer, e o mo<;o impetuoso, esquecido. das ~briga<;5es ~e filho, 
matou a seu próprio pai com um pau. Ass1m fo1 esta urna vmgan<;a 
que o céu tomou por meio do irmao, filho e cunhado ... 

Ao repartir a comida ordinária aos pobres, reparou o pa~e em 
duas mullieres, que se achavam extremamente fracas. Propos-lhes 
batizá-las no día seguinte, mas elas passaram alguns días sem voltar. 
Foi, por isso, procurá-las o padre em pessoa, adentrando-~e num bos
que, em que haviam sumido. Achou-as a sua sorte estendidas ao solo 

246 

e já, por assim dizer, expirando. Tendo-as catequizado, administrou
lhes o batismo, e elas na hora entregaram as suas almas ao Criador. 

Um mo<;o fervoroso teve o informe de que um mano seu estava 
morrendo num bosque. Procurou-o e, tendo-o achado, po-lo as suas 
costas e o carregou ao "pueblo". Fez o mesmo quanto a sua mae, que, 
em lugar distante, sofria o mesmo perigo. Assim, depois de bem pre
parados, ambos receberam o batismo e em seguida, morreram. 
Acostumou-se esse mo<;o a estes ofícios de piedade de maneira tal, 
que seu gosto e descans~ era o de carregar enfermos perigosos as 
costas, para que nao morressem pagaos, sendo que com isso trouxe a 
vida eterna a muitos e ofereceu a todos um exemplo ímpar. 

O contrário <leste revelou-se um outro índio que, olvidado de sua 
própria mae e filhos, desamparou-os na necessidade extrema de urna 
doen<;a prolongada. É que fugiu aos matos, sem cumprir comas obri
ga<;oes que tinha de assistir a doutrina catequética, para se cristiani
zar. Procurou-o o padre e o trouxe de volta, e lhe solicitou emenda 
com dádivas. Mas, como por seu descuido morrera sua mae sem ba
tismo, assim também permitiu o céu que, sem ele, morressem ele e 
sua mulher num bosque, sendo que foi por meio de urna morte re
pentina. 

Um índio obrigou Deus a esquecer-se dele, porque, esquecido de 
si mesmo, fugia da igreja e do catecismo, percorrendo em vez disso os 
matos na busca de animais, por ter a paixao da ca<;a. O padre, que 
sempre se propunha procurá-lo, sempre o esquecia. Ficou doente esse 
pobre num bosque, em virtude do que um parente seu veio ter com o 
padre, para pedir que fosse ve-lo, Mas, mesrno estando grande parte 
do dia em presen<;a do sacerdote, nunca ousou avisá-lo do caso. E 
assim retirou-se esse índio, partindo com a vontade de faze-lo no dia 
seguinte. Neste, contudo, o enfermo faleceu sem ter recebido o batis
mo, sendo assim esquecido aquele que se olvidara de si mesmo. 
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LXVI. A REDU<;ÁO DE SANTA TERESA 

Agregaram-se a este povo de Santa Teresa 5.000 almas: o que se 
deu coma dedica<;ao e o fervor do Pe. Francisco Jiménez. Nao só se 
ocupou ele na prega<;ao do Evangelho, mas também no lavrar as ter
ras e em fazer enormes planta<;oes. Em tudo isso ensinou aos naturais 
o trabalho do solo com arado: iniciativa que se tornou afamada e lhe 
trouxe grandes rebanhos de almas. 

Deixaram os índios pelo caminho um anciao idoso, que se achava 
impossibilitado de andar, pelo fato de ao mesmo tempo estar doente. 
Pois esse velho, animado pelo desejo do batismo, arrastou-se durante 
tres dias, gatinhando por um caminho áspero. Cientificado disso, o 
padre foi a seu encontro, para buscá-lo, mas ele, após o batismo, mor
reu. 

Por toda essa comarca existia um grande número de infiéis. Ten
do chegado a um povoadozinho deles um índio desta redu<;ao, ficou 
doente e, em sua enfermidade, mencionou a caridade dos padres para 
com os adoentados. Como que no mesmo instante deixaram esses 
índios as suas casas e foram "reduzir-se". Receberam o batismo, e vie
ram a morrer alguns deles com bons sinais de sua salva<;ao. 

Percorreu, em seguida, o padre aqueles bosques, rios e quebra
das, onde encontrou infiéis em grande quantidade. Receberam-no 
estes com notável amor, pedindo-o de que lhes assinalassem sítios 
para "pueblos". Nao póde, contudo, levar-se a efeito isso por falta de 
padres. Tendo batizado 250 crian<;as, cerca de 1.000 pessoas o segui
ram, para irem morar (na vizinhan<;a?) desta redu<;ao. 

' 
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LXVII. A REDU<;ÁO DA NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA 

Reduziram-se aqui urnas 6.000 almas. Delas já se batizaram 2.600 . 
e as demais estao se preparando para o mesmo. 

Devido a fama deste Sacramento, veio dar ali um índio com a sua 
mulher e seus quatro filhos. Adoeceram, contudo, em aten<;ao do ca
minho espichado e ruim. Tratou o padre de visitá-los e pode ouvir da 
boa mulher, que o recepcionou, estas palavras: 

"Se 11111ito bem-vindo, padre! Em busca do batismo eu vim da minha terra a esta, onde 
me vejo pobre, mas niio o estranho nem sinto, porque minha vinda se limita apenas a 
vontade de batiw.r-me". · ~ 

Disse o mesmo seu marido. E, depois de bem instruídos no cate
cismo, batizou-os naquele dia e eles já voaram para o céu no dia se
guinte. Das quatro crian<;as encarregou-se o padre, sendo que tres 
delas, recém-purificadas coma água da salva<;ao eterna, seguiram os 
passos de seus pais. 

Nao há, porém, lugar, em que o Evangelho nao ache contradi<;ao 
· da parte dos magos, ministros do demonio, que atribuem a morte ao 

batismo e assim procuram afastar os índios <leste Sacramento. 
Tendo adoecido um muchacho, seus pais infiéis, por acredita

rem nos embustes dos feiticeiros, esconderam-no bem longe dopo
voado. O garoto instava, contudo, a que o levassem ao padre, para 
que o fizesse filho de Deus pelo batismo. Nao o alcan<;ou. Mas al
guns índios, movidos pelos rogos do mocinho, levaram-no a casa do 
padre, visto que ele nao queria ir a de seus pais. Com isso se batizou 
e, no dia seguinte, rumou par~ o céu. 

Deu-se o mesmo com urna mulher muito ancia, que por se~s ro
gos se fez conduzir ao "pueblo". Lá o padre a viu nao pouco aflita e, 
perguntada a causa, ela disse que estava acabrunhada por ainda ver
se infiel e pelo fato de achar-se tao carregada de anos, gastos todos no 
servi<;o do demonio. Consolou-a e a batizou o padre, sendo que com 
isso desfizeram-se aquelas afli<;oes e ela, no dia seguinte, foi repousar 
noSenhor. 
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Em cada parte destas regi6es costuma haver usos particulares e 
assim, mesmo que o chorarem a seus defuntos seja coisa comum em 
todos e com mais intensidade quanto aos mais nobres, aqui acres
centavam o de desnudar-se urna mulher e, tomando ela um arco e 
setas, sair as ruas, para atirá-las na direc;ao do sol: o que vem a ser um 
sinal da raiva que tem a morte, que como desejo intentam matar. 
Procuraram os padres evitar tais ac;ües, por inconvenientes, mas nao 
era possível nem lícito faze-lo com insistencia, visto tratar-se de gente 
nova (na fé). 

Tornou-se doente um dos caciques mais importantes, o qual re-
cebeu com afeto muito especial a água do batismo. Próximo da morte, 
mandou a toda a sua gente que em seu falecimento nao fizessem 
aquelas cerimónias, nem que o chorassem como a morto, mas que se 
alegrassem como com um vivo, que. eternamente ia vi ver. 

Tendo morrido esse ditoso cacique, cumpriu-se seu legado em 
todo o povo, porque de ora em <liante nao mais se ouviram os alari
dos, nem se viram as cerimónias gentílicas até entao usadas. 

\ 
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LXVIII. A REDU<;ÁO DE SANTA ANA 

Povoaram este posto 6.000 pessoas e em breve 2.600 delas se ba
tizaram. 

. Veio morar nesta reduc;ao um grande cacique, de nome Ayero
b1a, que quer dizer "eu confio". No ~atismo chamou-se Bartolomeu,' 
sen~o que bem expressou como seu nome o desejo de sua salvac;ao, 
confirmando-a com obras muito insígnes. 

Encarregou-se ele de "aguilhoar" os gentios remissos ao batismo. 
B~sc~va-os: reco~a-os em sua casa, sustentava-os e, como se já fosse 
cr1stao mu1to antigo, doutrinaya-os na fé. E, quando já instruídos a 
contento, apresentava-os ao padre, para que lhes ministrasse aquele 
Sacramento. 

Exercendo o oficio de carpinteiro, empregava ele sua capacidade 
artística no adorno da igreja. 

Tendo ouvido a respeito da invasao dos paulistas em Jesus Ma
ria, matando e cativando muita gente, teve o corac;ao atravessado de 
dor a vista de homens, dizendo-se cristaos, estorvarem de tal modo a 
pregac;ao do Evangelho aos gentios, e partiu em ajuda de seus innaos. 
Para tanto annou-se com a confissao, sendo que numa refrega, em 
que tinha morto a muitos tupis, que sao como "alarbes" e sao levados 
em ~ua c~laborac;ao pelos paulistas, teve morte ele próprio, ficando, 
porem, vivo seu nome e importando em confianc;a (!) de sua salvac;ao. 

Outro cacique imitou ao anterior na vida e na morte. Mostrou 
seu zelo em recolher a canalha dos magos e feiticeiros, fazia-os entrar 
na ca~equese e, a todos juntos, levava-os nos domingos a igreja. Fazia 
tudo ISso com um zelo de ~tao muito autentico e fiel, sendo que 
como tal morreu na guerra, também assim como o antecedente. 

Nao quero omitir aqui um conto, que é algo gracioso, embora de 
edificac;io. Trata-se do seguinte: 

Um moc;o virtuoso, movido pelas práticas dos padres com res
peito a castidade e aceso de seu amor, pediu com grande instancia a 
eles que o fizessem castrar. Embora edificados a vista de seu fervor, 
deram-lhe a entender, contudo, que isso nao era lícito, ensinando-lhe 
ao mesmo tempo como devia portar-se para ser, casto. 
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Mostrou a fé os seus efeitos num caso milagroso como este: 
Urna cobra venenosa tinha picado "de morte" a um ·índio no pé. 

Caiu este como morto, destilando de ambos os pés e dos olhos, ouvi
dos, narizes (narinas), boca e demais partes do corpo muito sangue. 
Era assim como se em toda parte das citadas tivesse sido mordido. 

Nestas condi<;ües confessou-se e, como em último transe, recebeu 
com extrema dev()\ao os óleos dos enfermos.Coma mesma piedade 
e nao pequena instancia pediu, em seguida, que o levassem a igreja, 
visto que queria despedir-se desta vida assistindo ao santo sacrifício 
da missa. Vendo ser tanta a sua devo<;ao, o padre acabou cedendo, e 
num lugar próximo e decente celebrou a missa, que o doente ouviu, 
ficando sao na hora. 

Vencido de vergonha, um índio veio a calar na confissao um pe-
cado de impureza. Adoeceu de imediato, com tais síntomas, quepa
recia exalar a alma. Prestou-lhe auxilios o próprio confessor, mas, 
a tribuindo o acidente do corpo ao mal da alma, instou com ele que se 
confessasse de modo bom. Com tal advertencia, o índio confessou 
sua culpa e,_ a medida que a ia dizendo, melhorava, bem como, depois 
de recebida a absolvi\ao, achou-se sao de todo. 

Bem depressa, porém, esqueceu-se e tomou a cair no seu delito. 
E com isso· a Justi<;a Divina voltou a deitar-lhe a mao com urna doen
<;a mortal. Reconhecido, o pobre e fraco do índio novamente recorreu 
ao remédio comprovado da confissao, como qual ficou sao na. alma, 
nao porém no corpo, porque, passados breves dias, terminou a sua 
vida. 

Trouxe a este lugar a predestina<;ao um anciao de idade adianta-
da. Camin,hou ele desde sua casa a este lugar mais de 40 léguas. Com 
seguran<;a atravessou aterra dos infléis, cujo costume é o de matarem 
aos de fora ou "estrangeiros". 

Apresentou-se desta forma ao Pe. José Oregio, italiano, o qual, 
em considera<;ao do estado exausto do peregrino, logo o catequizou e 
lhe administrou o batismo. Ficou ele contentíssimo por ver realizado 
seu desejo e no dia seguinte, estando ainda a falar, deu remate a sua 
vida. 

Nao tiverarit a mesma felicidade que este duas pessoas, que aqui 
vieram morar, sendo ambas, marido e mulher, pagaos, e além disso 
de idade avan<;ada. É que, quando todo o povo acudia com fervor a 
doutrina, para rec~ber o beneficio do batismo, somente eles fugiam ao 
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primeiro sinal do sino. Nem mesmo se entregaram, quando foram 
avisados pelo exemplo e pelas admoesta\OeS dos seus. 

Advertido do caso, o padre foi em pessoa ve-los e convidá-los, 
bem como conduzi-los a igreja, porque mesmo depois de tanto tempo 
ainda nao sabiam onde ficávam os umbrais dela. Se a predestina\ao 
os tivesse atingido, este teria sido um bom princípio. Voltando, po
rém, a sua dureza antiga, prosseguiram em ausentar-se do povoado, 
enquanto os demais rezavam na igreja. Sobreveio-lhes, porém, ocas
tigo, ao reentrarem em casa, pois assaltou-os um tremor e acidente(!) 
tal, que ali mesmo tombaram por terra. e, ainda que o padre apareces
se com toda a pressa, ainda mais depressa tratou a morte de desterrá
los desta vida, e até do paraíso. 

. ~ 
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LXIX. A REDU<;ÁO DE SAO CRISTÓV ÁO 

Já se encontrava 0 Santo Evangelho com créditos tao bons e~tre 
os gentíos daquela regiao, que o desejo de te-lo em suas terras aqui os 
reuniu de diversas partes. E o que em outros luga.res os pad~es con
seguiam apenas a custa de muitos esfon;os em atrair a gente, fizera~
no aquí os próprios índios, sendo que.~onstruíram com grande facili-
dade casa para acolher os padres e aloJa-los. . _ 

Até levaram alguns meninos seletos ~os po_.:oado~ cnstaos, para 
que ali os instruíssem na fé, sendo ~om a mten<;ao de te-los depolS de 

volta como mestres seus. . . 
Levaram também para lá a índios pos~uídos ~e habilidades, a 

fim de q11p estes aprendessem a carpintar1a, deseJando fazer eles 

mesmos a igreja. . . . 
Foi 0 promotor de tu do isso um cacique m~~to honrado, f rov.ido 

de inclina<;ao para o bem. No batismo, ~ue soliatou com multa~ ~
tancias e que lhe custou nao poucas ca~adas, cha~ou-se Antonio. 

A escassez de sacerdotes nao permitiu por muito te~po que se 
fosse a seu encontro. Mas a solicitude de Antonio .e de n:uitos outros 
que 0 imitavam, formou ali um jardim, embora amda nao se encon
trasse regado pelas águas, que brotam das ~~ntes do Salvador. Prepa
ra va-se, contudo, tao bem que elas com facihdade houvessem de cor
rer, assim desterrando magos, os quais se opunham como zelo de 
seus mentirosos ensinamentos, rezando em suas casas todas as or~
\OeS em alta voz e tendo a seus próprios filhos como mestres, os quais 
haviam sido discípulos de nossos padres. _ 

Esse Antonio, conquanto já de idade, fez-~ tao ve~do na d<:>u-
trina ·catequética, que a ensinasse ele mesmo e a promovesse a grande 

' aumento. , d. 
Com os seus rogos importunos alcan<;aram esses m ios que se 

lhes desse um padre. Receberam-no como .ª um anjo, e foi o Pe. !ºªº 
Augustín, a quem a porfia apresentaram as suas mancebas, pedm~o 
eles com estranho desejo o batismo, que receberam em tempo mwto 

breve 950 pessoas. 

254 

Eram eles tao fiéis que havendo um cacique despedido todas as 
suas mancebas em troca do batismo, notou-se que, alguns meses de
pois, urna delas voltasse a sua casa. Entao ele com zelo cristao tomou 
a despedí-la, embora já se.encontrasse instruída no catecismo, e pediu 
ao padre que a corrigisse. Estes os efeitos que a gra<;a divina produz. 
Apanharam eles a um mago que, possuído de um furor sataruco, por 
perceber o descrédito de suas artes fabulosas, persuadia a uns índios 
ingenuos a que, deixada a "licenciosidade" crista, retivessem a sua de 
meras fic<;6es. Foi com o castigo exemplar que os índios reprimirarn o 
fervor deste mago, exaltando nossa lei católica e o beneficio recebido 
dos padres. 

A dureza destes feiticeiros é tao grande, que só mesmo com o 
passar de longo tempo abrandem a sua teimosia. Tinha em sua casa 
um deles a um irmao seu enfermo. Aconselharam-no a que o levasse 
ao padre. Mas o doente, que ouvira essa demanda, nao o quis, porque 
para tanto havia sido ensinado pelo irmao mentiroso. Sentiu, contu
do, no mesmo momento o castigo, porque, por seus gritos gestos e 
meneios, parecia estar endemoninhado. E, lan<;ando golfadas de es
puma pela boca, junto com estas expeliu a sua alma infeliz sem ba
tismo. 

I 

Certo índio, olvidado daquilo 'que no batismo havia prometido, 
vivia livremente, sem assistir a missa, nem dar mostras de ser cristao. 
Adoeceu e, ainda que fosse com perigo, dissimulava-o, para fugir da 
confissao. Sobreveio-lhe um paroxismo, se é que já nao morreu, como 
ele dizia, em que se viu a si mesmo ser levado através de uns minis
tros horrendos ante o Tribunal de Deus, por quem se enxergou aspe
ramente repreendido de suas culpas. Ademais, deu-lhe por pena a de 
sofrer aquela enfermidade por muitos dias, findos os quais, haveria 
de morrer. Voltou, porém, a consciencia de si e, muito arrependido, 
confessou os seus pecados, bem como continuou em sua doenc;a por 
muitos días. Mostrou-se grato a misericórdia de um Juiz tao benigno 
e, depois de haver cumprido o prazo de sua penitencia, partiu para 
gozar seu fruto, como esperamos. 

O zelo levou este padre pelas tabas afastadas, indo ele· em busca 
de enfermos, dos quais batizou a um bom número. Chegou a embre
nhar-se tanto naquele mato, que se perdeu, sem que ·º guia acertasse 
com o caminho de volta. Orientava-os, porém, a predestinac;ao de 
urna alma. É que foram dar numa choc;a, onde acharam urna crianci-
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nha tenra, a qual a grandes passos ia d~ caminho a morte. Batizou-a o 
adre e de imediato ela partiu para a vida eterna. 

p Outra vez ainda se perdeu, e foi com acerto, porque topou com 
uma mulher, que já era chorada como morta. ~otou contudo que ela 
vivia, fe-la pelo batismo filha de Deus e com lSSO ela morreu, para 

eternamente vjver. 

' 
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LXX. A REDU<;ÁO DE JESUS MARIA 

Foi o Pe. Pedro Romero que deu forma a esta redu\ao, de quem 
já falei e muito poderia ter <lito a respeito de seu zelo e vigilancia . 

Embora mais que ocupado no cargo de Superior de todas as re
d u\6es, por visitá-las de contínuo e consolar a seus irmaos de hábito, 
trabalhava no cultivo de todos os índios. 

Juntaram-se aqui 2.000 famílias, que perfazem o número de 
10.000 almas. Deixou em seu lugar, para ele próprio cumprir como 
seu oficio principal, ao insígne Pe. Cristóvao de Mendoza, a quem 
coroou a auréola de mártir. Como veterano e experto na agrega<;ao de 
gentes a Religiao Crista, ele instruiu aquela com enorme prG>gresso, 
comunicando-lhe o céu um zelo incontido, para converter os numero
sos rebanhos de infiéis, que o demonio pastoreava por aqueles vales, 
serras, rios e quebradas. 

Teve ele noticia de uns tupis, que sao banqueiros ou caixeiros dos 
moradores de Sao Paulo e, na língua portuguesa, se chamam de 
"pombeiros" e em nosso idioma castelhano de "palomeros", a seme
lhan\a dos pombos adestrados em recolher e furtar em outros pom
bais. Os naturais da terra chamam-nos "mu", palavra que significa 
"contratantes". 

Dividem eles entre si as comarcas e em seu posto tem cada um 
sua barraca e mesa de cambio, para comprar índios, mullieres e crian
<;as. Para tanto enviam-lhes os moradores das vilas da costa do Brasil 
machados, fac6es, facas e todo genero de fen;amentas, bem como 
vestidos velhos, chapéus, jaquetas e mil outras bugigangas para a 
compra de almas (gente), como aquí, na Espanha, se manda comprar 
urna parcela de cameiros ou urna pequena manada de vacas. 

Ainda que se digam cristaos, sao esses pombeiros os próprios 
demonios do infemo, oficina de todo genero de maldades. e pecados, 

' alfandega de embriaguez e de pecados torpíssimos. 
As "casas" tem-nas cheias de mullieres pagas, compradas para a 

satisfa<;ao de seus instintos torpes. · · 
Incitam eles os gentíos, a mutuamente se guerrearem, cativarem 

e prenderem, bem como a lhos trazerem para a verifica<;ao e venda. 
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A necessidade daquelas ferramentas para suas lavouras faz com 
que os índios se cativem uns aos outros e por vezes os próprios pa
rentes e moradores de suas mesmas casas os entregam por um ma
chado ou facao, pois já é esta a taxa ou o prec;o. E assim o que mais 
pode, abra<;ando-se com o que nao lhe pode resistir, prende-o, dizen
do: 

"/á éso meu escravo!" 

Entregue assim, deixa-se levar aos pombeiros, e ele é tratado e 
serve como escravo. Vim a saber de um conto que, embora seja en
grac;ado, causador. Ei-lo: 

Foi desse modo que prenderam a um índio. Nao podendo repelir 
a violencia, ia ser entregue em escravidao perpétua aqueles infames 
"telonários" (mercadores). Constatou que estavam vendendo e com
prando muita gente, sendo que também ele em seu meio foi vendido. 
(Note-se que também existem esses pombeiros na Angola, estando a 
servi<;o do comércio de negros e sendo designados a tanto pelos que 
tem este monopólio e benefício de comprar negros!). 

Mergulhado em tristeza, esteve o índio pensando em como res
gatar-se. Nisso avistou a alguém que se afastava e tinha sido o ven
dedor de um outro. Conjeturou que tinha brios bastantes para apode
rar-se dele. Deu-lhe alento o desejo de sua liberdade, e assim investiu 
contra ele e, atado, - fazendo presa no prec;o que levava de sua injusta 
venda - conduziu-o ao pombeiro, entregando-o a este por escravo em 
troca de sua própria libertac;ao. Conseguiu-o e ficou livre. Mas, para 
nao mais ver-se em semelhante transe, ou apuro, tratou de acolher-se 
ao (porto) seguro de nossas reduc;óes. 

Reunidas já muitas tropas de gente, os pombeiros mandam aviso 
a Sao Paulo e as demais vilas da costa (brasileira), donde entao se 
acode em barcos e canoas, em que as transportara para seu ganancio
so negócio. É que, tendo sido o custo de urna pec;a(!) de dois a quatro 
pesos, o índio posto em suas vilas vale de 15 a 20. Quando levamos 
prisioneiros ao Rio de Janeiro, vendem-nos por 40 ou 50 cruzados. 

A alguns desses pombeiros prenden-os o virtuoso padre, isto é 
Cristóvao de Mendoza, e, tirando-lhes a presa, a qual deu liberdade, 
mandou-os as reduc;óes distantes, para que ali fossem doutrinados. 

Percorreu o mesmo padre e seu companheiro, o Pe. Pedro de 
Mola, toda aquela terra, descobrindo povoados de gentios e dando
lhes notícia a propósito da Religiao Crista. 

258 

Tiveram inform~~ d~ ~~mo um famoso cacique, que era ao mes
mo tempo grande feiticeiro e mago, se dizia de público deus de toda 
aquela terra - é um.a loucura comum a estes miseráveis! -, sendo que 
desta, forma . se fazta adorar por essa gente simples. Desejaram eles 
g~a-lo a si e, para terem entrada ou acesso, enviaram-lhe a Antó
ruo, de_quem já _falei, pois era homem adornado de fé e confianc;a. 

Foi este otrmamente recebido por Yeguacaporú, pois assim se 
chama va aquele falso deus, por julgar que vinha reconhece-:lo (corno 
a de~~) e adorá-lo, assim mesmo como o havia feito no tempo de sua 
gentilidade ou paganismo. 

Depois das entrevistas ou debates, que com sagaz prudencia teve 
com e~e, ~t?nio lhe disse que os padres teriam gosto em ve-lo e que 
ele proprio tinha por certo que o mesmo lhe aconteceria ou, por ou
tra,. que_ nao teria desgosto em tratar com eles. Contestou-lhe a isso 0 
cacique: . ~ 

"Entretanto, como queres tu que eu, que sou deus e senhor de todo o criado, formador 
dos raios e causador da vida e da marte, me sujeite a ir visitar uns estrangeiros pobre
ti5es, os quais, a meu despeito e meÍI descrédito, apregoam a esta gente bárbara q11e existe 
um só Deus, achando-se este no céu? ! . ... Sou eu esse (deus), que eles, com ignoriincia, 
pregam em meu desfavor. Por ísso tomarei vinganpi e porei um remédio a esses moles, 
matando a todos estes sacerdotes, para q11e terminem os embustes, com que levam em 
seu seguimento os ignorantes! E tu, por que tao cegamente te deixaste enganar? f" 

Respondeu-lhe Antonio que ele próprio nao tinha recebido mal 
nenhum dos padres; antes, pelo contrário, haviam lhe feito grandes 
benefícios a ele e a seus v assalos. 

Com isso mudararn de assunto em sua conversa, e, em seguida, 
Antonio voltou para casa. 

Sirva, porém, aqui de advertencia prévia a lembran<;a que fac;o 
<leste mago, o qual teve papel de importancia no martírio do Pe. 
Cristóvao de Mendoza! 

Muito célebre por lá vem a ser a Província do Caagua, e é por 
causa da multidao de seus habitantes. E, mesmo que muito distante 
das reduc;ües, em vóo chegou até lá a fama dos padres: com o que 
enviaram mensageiros para pedir que fossem as suas tetras, com o 
fim de instruir sua gente. 

Depois de ter-se consultado esse negócio com Deus por meio dos 
sacrificios de missas oferecidas e através de ora\6es, julgou-se conve
niente fosse o padre dar urna vista breve ou passageira aquela terra. 
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Da mesma forma achou-se que, .devido a falta de padres, ele alentasse 
a esperanc;a dessa gente com a certeza de que viriam de fato, logo que 
os houvesse. 

No caminho para lá havia urna serra habitada de magos, os 
quais, a modo de tigres, infestavam as rotas ou picadas, para fazerem 
a sua presa. . 

Chegou a essa paragem o santo do padre Cristóváo. Receberam
no aqueles com visível hospitalidade. Com isso deu-lhes ele informe 
sobre seu intento cristáo. 

Tinha-se retirado contudo a essa jaula de le6es um demonio 
chamado Tayubay, que era grandíssimo feiticeiro. Em Sao Miguel 
havia ele tentado impedir a entrada do Evangelho, mas os moradores 
daquela povoa\áO tinham-no conduzido atado a presenc;a do Pe. 
Cristóvao, o qual o teve consigo um dia inteiro em sua própria cela, 
corrigindo-o com brandura e amor. Mas a tal genero de demonios 
nao se vence.a nao ser que através do castigo ... 

Assim, corrido e desacreditado, desterrou-se esse pobre e veio 
dar nessa cova de leoes, em que com liberdade se servia de suas artes 
mentirosas. 

Trataram eles de dar a morte ao padre, mas antes quiseram con
sultar Yeguacaporú, de quem já se fez a advertencia anterior. Por ora 
insistiram junto ao padre com afeic;ao ficticia que voltasse por aquele 
caminho, porque lá encontraria a gente de toda a comarca reunida, 
sendo que entao todos haveriam de gozar de sua doutrina e ensina
mentos. 

Insciente da traic;ao que maquinavam, o padre lhes prometeu 
voltar de acordo coma proposta, e, sonhando coma conquista da
quelas gentes, despediu-se deles. 

Depois disso foi e chegou a sua desejada Província do Caaguape, 
onde foi recebido com universal amor. Deteve-se ali alguns dias, 
dando a esses índios a primeira noticia de nossa fé: no que foi ouvido 
com inuito gosto por todos. 

Mas, enquanto o santo hornero andava feito pregoeiro da vida, 
Tayubay esforc;ava-se em dar-lhe a morte. Aos seus fez ele um longo 
arrazoado, cuja matéria vinha a ser a de ele abonar-se a si mesmo e 
sua doutrina própria, bem como desmentir a do padre e desautorizar 
o modo de viver dos cristaos, que se rebaixavam em deixar as suas 
mullieres, sujeitando-se a um ensino estrangeiro. Dizia ele: 
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"Vede o exemplo que eu mesmo ~os dou! Vede come ando desterrado através daquele sa
cerdote, e como se acha desacreditada a usan~a antiga de nossos antepassados!,, 

Dito isso, partiu para a consulta do falso deus que era y ,. d eguaco-
poru, sen o que este o el)carregou de matar o padre, e, concordes 
todos, puseram-se de emboscadas a sua espera. 

Em sua missao ocupava o corac;ao do padre um consolo t
gran~e,. con:o o era a lati~de da esperan\a para a conversao <laque~~ 
provmci~, tao vasta ou dilatada de gentios. E, dadas as grac;as a Deus 
e repartidos os presentes, que a pobreza comum permite, entre 
aq:iel~ gente boa e am?r?sa, despediu-se, deixando-os, coma doc;ura 
primeira da palavra divina, desejosos de que voltasse ele ou oütros 
padres. 
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LXXI. O MARTÍRIO DO PE. CRISTÓV A.O DE MENDOZA 

Voltava o padre tao alegre, como recompensado, pelo lucro de 
haver ganho as vontades de tantas gentes. Vinha ele inteiramente 
desprevenido contra a trai<;ao, que os magos lhe tinham armado. 
Sentiram-no, contudo, as sentinelas e logo deram aviso de sua vinda. 
Assim uns após outros saíram a seu encontro, para recepcioná-lo e, 
com palavras fingidas, conduziram-no para o lugar onde estava o 
grosso da gente. 

Chegou ele a Villarroyon(!) as .duas da tarde e ali um aguaceiro o 
obrigou a ficar. A pouca gente encontradi<;a em sua companhia dis
persou-se, para conseguir um abrigo contra a chuva, sendo que em 
geral se trata de urnas pequenas cho<;as de palha. Descobriram eles a 
trai<;ao e voltaram com grande pressa alguns de seus companheiros, 
para disso avisarem o padre. Atalhados, porém, pelos inimigos, nao 
lhes ·foi possível socorre-lo. 

Os que com ele se achavam, eram poucos, sendo muitos os ad
versários, cujo tropel e vozerio fazia cortar o ar e tremer a terra. Seu 
ataque repentino perturbou a ordem, que teriam podido conservar os 
poucos que estavam como padre, embora se metessem nurna resis
tencia desordenada. 

' A vista disso saltou o padre num cavalo, metendo-se a animar 
com estranho valor a seus amigos. E, conquanto sernpre fora seu des
velo batizar infiéis, mesmo em perigo tao evidente de vida foi todo o 
seu cuidado defender aos catecúmenos, seja arredando com coragem 
o inirnigo, seja persuadindo aos ainda pagaos de nao se exporem ao 
perigo da perda da vida. 

Teria el\e estado em condi<;6es de salvar a sua, mas, para dar a 
eterna a um catecúmeno, que atravessado de urna seta agonizava, 
aproximou-se dos inirnigos para batizá-lo. Nao o alcan<;ou seu desejo 
pela resistencia dos bárbaros, mas nem por isso perdeu o seu mérito. 

Quando mais se esfor<;ava por defender os seus, achou-se num 
loda<;al, em que seu cavalo caíra, sem dali poder sair. Em alta voz 
gritou entao o padre a sua gente que se metesse no mato, em defesa 
de suas vidas. E, tirando o escudo (redondo) de um dos índios, tratou 
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de defender-se a si mesmo contra urna chuva de flechas d ~ d 
l J' . en ere~a as 

a e e. a estando sozinho e desamparado dos seus, que tinham esca-
pado aos bosques, revelaram-se no escudo ou rodela q 
· d · d , ue o peso o 
1mpe 1a e abroquelar-se. Para quebrá-las teve de descobri· . . ro corpo 
~ no.i;iesmo mstante ~e ac~rtaram com urna seta as temporas. Co~ 
isso Jª se achava aturdido mas com os dois golpes c ,. 1 

, · rue1s que com 
un: pau lhe desfecharam na cabe<;a, seu corpo teve de tomb 
chao. ar ao 
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Atirou-se entao sobre ele aquela bárbara canalha e, experimen
tando sua for\a nesse corpo sagrado, moeram-no, de pauladas. Um 
dos magos malvados tirou-lhe por troféu urna d~s orelhas .. Tiraram-~.e 
a roupa, sem lhe deixar nada. Encontraram, porem, um CrISto (Cru~
xo) que ele trazia pendurado ao pesco\O, em quem agora esses gentios 
renovaram o escárnio judaico. 

A chuva que lhe havia ensejado a morte, agora lhe.dilato~ ~ v.ida, 
para que pudesse lucrar ainda mais méritos. Era o deseJO dos mnm.gos 
queimar-lhe o corpo, mas nao o fizeram, fugindo da chuva, e o de1xa
ram para odia seguinte. Omitiram-se também por entao de abrir-lhe. o 
ventre: coisa que as suas fabulosas observancias lhes aconselham, po1s, 
se o matador nao abrir o ventre do morto, na medida em que esse in-
cha, ele também o faz e morre. 

A esta altura me lembro que, em transes comuns da morte em que 
nos vimos, dizia-me este santo varao que desejava um martirio curto e 
repentino, para nao ver tanto tempo a cara da morte ... Nao se lho con
cedeu, porque se lhe dilatou a vida com urna longa morte, para que ao 
sofrimento espichado seguisse um grande premio e nao se pusesse em 
dúvida seu martirio. 

É que voltou a si bem tarde em noite escura, e achou-se desampa-
rado dos seus, desnudo e metido num pantano, estando rota a cabe\a 
em duas partes, feridas as temporas, atravessad~s de setas as c?st~s e 
ensangüentado todo o corpo. Levantou-se assrm mes~o o invicto 
mártir e, meio arrastando-se, se afastou algum trecho dali em busca de 
algo como abrigo. Mas, como o havia de encontrar num ~escampado?! 
. Deixou a considera\ªº do leitor o que esse santo fana durante toda 
aquela noite. 

Apenas clareou o dia, aquelas bestas, a maneira de feras saíram de 
suas casas, que eram como covis de le6es, para cevarem o seu furor na 
presa já morta, segundo seu entender. Guiou-os o ra:to do sangue ao 
mártir, que se achava estendido no chao. Com opróbn?s fusera~ ~ele 
as su~s línguas sacrílegas e também em Deus com horr1veIS blasfermas, 

dizendo: 
"Onde está o Deus que pregaste? Deve ser cego, pois mio te enxerga, e nulo o seu poder, 

pois niio te pode libertar de nossas maos ". 

Argüiu-lhes o santo sua perfidia, ora os admoestando com amor a 
que, largando o gentilismo, abra\assem a leí dos cristaos, ora amea
\ando-os com o rigoroso castigo que Deus reserva aos rebeldes, por
que, se dissimula e espera, descarrega ao depois a mao com mais peso. 
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Mandaram-no calar, mas, prosseguindo ele, deram-lhe na boca um 
golpe de facao, que lhe quebrou os dentes. A estes recolheu-os um ra
pazote, que estava presente e era seu ajudante de missa, e hoje os te
rnos por relíquias. 

Mesmo assim seguiu ó santo com a sua prega\ao e eles continua
ram com os seus golpes e porretadas, cortando-lhe os lábios da boca, a 
o~elha que ainda restava e os narizes. Repetiam ao mesmo tempo em 
smal de mofa o que o santo costumava dizer aos cristaos na explica\ao 
da doutrina. Depois o levaram, atravessado num peda\O de madeira, a 
urn bosque, para que ali morresse. E, como se sua boca ainda se achas
se em estado perfeito, falou-lhes a propósito do gosto que tinha em 
morrer e do amor que nutria por suas almas, desejando lavá-las nas 
águas puras do batismo. Observava-lhes ainda: 

"A minha alma vai gozar de Deus. Matareis somente a meu corpo. Oh, se conhecesseis o 
bem que vos anuncio e que vossa ingratidiio deixa de merecer!" 

Já cansados de maltratarem o santo, arrancaram-lhe a língua por 
debaixo da barba e, com bestial fereza, foram lhe desfolando todo o 
peito e ventre: o que, em todo' o seu conjunto, formava urn só peda\o 
com a língua. 

Teve ele, no entanto, sempre os olhos cravados no céu, sendo isso 
corno se estivesse reconhecendo o caminho, pelo qual a sua alma have
ria de ir, a passos largos, na dire\aO de sua coroa. 

Abriram-lhe ainda o peito e de lá tiraram aquele cora\ao que ardia 
em amor por eles. Atravessaram-no com setas os feiticeiros obstinados, 
dizendo: 

"Vejamos se sua alma morre agora!" 

Finalmente terminou ele a sua prega\ao apostólica através de 
martírio tao ilustre. 

Nao quiso fogo concorrer ao desejo deles no sentido de converter 
em cinzas aquele santo corpo. Mas, para que ele passasse por água e 
fogo ao refrigério eterno, jogaram-no nurn arroio. . 

Feíto isso, voltaram as suas casas essas feras e, nao fartas com as 
carnes do padre tao amoroso, meteram-se a devorar dois filhos, que 
em Cristo o santo havia engendrado, após terem sido presos no dia 
precedente. E, relambendo os lábios no sangue inocente, com grande 
festejo e provisao de "vinhos", fiz~ram urn pao moído ·entre seus den
tes, o qual servirá na mesa de Deus eternidades a dentro. 
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LXXII. O CASTIGO IMPOSTO AOS PARRICIDAS 

A medida do amor que todos tinham ao santo sacerdote, foi a 
grandeza de sua dor ou sentimento. Para vingá-lo, apresentaram-se 
logo mais de 1.400 índios de guerra, recomendando-lhes os padres 
que nao fizessem mal a ninguém, mas tratassem de resgatar apenas o 

santo corpo do padre. . . . . 
Acharam eles os inimigos mais que preverudos, os qua1s mvest~-

ram com grande ímpeto contra os nossos. Mas, recha<;ados. pela pr1-
meira vez, juntou-se um número ainda maior. Na segunda fizeram os 
nossos urna matanca muito cruel, sendo que entre eles morreram to-
dos os que haviam martirizad~ o padre .. 

c ·olheu, entretanto, com vida ao traidor Tuyubay um famoso ca-
cique de Sao Miguel, chamado Guaybicang. Pergunto~-lhe este onde 
havia matado o padre e, ao mostrar-lho, matou-o ali mesmo, que-
brando sua cabe<;a com a arma de um porrete ou clava . . 

Considerou-se maravilhoso o fato de que, morrendo mu1tos dos 
inimigos, nao morresse ninguém dos n~ssos. E, conquanto muitos 
fossem malferidos, recobraram todos a saude. 

. Tiraram o corpo do arroio, sendo ele recebido ao dep~i~ no po
voado com pranto geral dos índios e in veja (da morte-marhr10) pelos 

padres. 
Natural de Santa Cruz de La Sierra, descendia o padre da gente 

mais nobre daquela cidade. Fora seu avó o primeiro governador da-

quela província. . 
Antes de entrar na Companhia de Jesus chamava-se do_n ~odr1go 

de Mendoza, mas na ordem religiosa tomou o nome de Cr1~tobal, ou 
seja, Cristóvao. Foi alguém que realmente despre-:_ava ª. s1. ~esmo, 
sendo trabalhador humilde e incansável na conversao de infie1s, bem 
como liberalíssimo para com os pobres: do que vimos exemplos raros 

seus. 
Sonhou ele certa noite que um pobre lhe pedia esmola. Nao ten-

do 0 que dar, estando a dormir tirou a roupa de cima e a atirou ao 

pobre de seu sonho. . 
Seria urna tarefa muito ampla a de se contarem os seus feitos he-

róicos. Celebrá-los-á o tempo através de urna narra<;ao histórica ex-

tensa. 
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LXXIII. DOS IMPEDIMENTOS FEITOS PELOS MAGOS 
AO EV ANGELHO, E DA MORTE DE MAIS DE 

300 CRIAN<;AS EM ÓDIO DA FÉ 

Ficou com gosto na boca aquele grande feiticeiro Yeguacaporú 
por causa da morte que, por sua orqem, se executara no santo Pe. 
Cristóvao de Mendoza. Procurou ele fazer o mesmo nos demais, mas 
lhe atalhou os passos a sua morte desditosa. 

Nao lhe faltaram herdeiros em seus embustes e magias. Cons
truíram eles igrejas, nelas colocaram púlpitos, faziam as suas práticas 
e chegavam a batizar. Era esta .él fórmula de seu batismo: 

"E u te desbatizo ! " 

E com isso lavavam todo o corpo dos ''batizandos". 
As práticas enderec;avam-se ao descrédito da fé e da religiao crista, 

ameac;ando aos que a recebessem e aos que, tendo a recebido, nao a 
detestassem, pois seriam devorados pelos tigres. Além disso haveriam 
de sair de suas cavernas os fantasmas formidáveis, armados de ira e 
munidos de espadas amplíssimas de pedra, a fim de tomarem vingan
c;a. A tais coisas ajuntavam-se outras bobagens do mesmo jaez, que 
todas eram realmente terríveis para aquela gente simples. 

Inventavam que os ecos eram as vozes dadas por aqueles mons
tros, os quais apenas esperam a ordem dos feiticeiros, para saírem 
pela destruü;ao dos cristaos. 

Veio ajuntar-se a essa congrega<;ao urna mulher, a qual sua estatura 
extraordinária de gigante lhe conferiu o atrevimento de fazer-se deusa 
do sol, da lua e dos demais planetas, cuja luz estava sob o seu domínio. 

Instava a que se destruíssem os "pueblos" de cristaos, prometen
do ela tirar-lhes a luz durante o conflito, mas deixando aos seus luz 
clara. De tais bobagens dizia cada qual centenas. 

Existe urna parcialidade ou província de gente endemoninhada, 
pois mora na verdade neles o demonio. Deram-lhes por nome o de 
"los protervos ú hombres sin discurso" (os protervos ou homens sem 
juízo). Nao vem a ser lavradores, mas se sustentam de cac;a. E, faltan
do esta, - o que é muito freqüente - a carne humana vira em seu sus
tento. Andam pelos campos e montes em manadas, a maneira de caes 
selvagens. Entram de súbito nos povoados e acometem como feras ao 
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rebanho, fazendo sua presa no meio dos mocinhos, que conseguem 
pegar para sua comida. . 

Tomados do demonio, costumam vagar de nolte pelos campos 
como "borrachos" ou loucos, e comem brasas quentes, como se fos
sem ginjas ou cerejas. Isto é duvidoso de se crer, e confesso eu. 9u~ o 
tive em conta de patranha. Desenganou-me contudo a exper1enc1a, 
que um deles fez em minha presenc;a, mastigando carv6es acesos 
como a um torra o de ac;úcar. 

Por alguns intervalos de tempo gozam eles de sossego. Mas o 
mau espírito costuma investir de repente em seu interior e fá-lo com 
tal ferocidade, que, como possessos do demonio/ enfim agarram os 
seus arcos e flechas e, bramando com raiva estranha, atiram, matam e 
afugentam de tal forma, que cada um deles parec;a um touro feroz. 

Passada aquela fúria, param e~ paz, sendo que eles mesmos con
fessam nao saber o que seja aquilo que os move no seu interior. 

Tivemos preso a um deles, e averiguou-se que tinha comido sua 
mulher e dois filhos, e, quando foi pego, estava ele devorando a seu 
próprio pai. Nas ac;oes e no aspeto parecía um tigre. 

Vieram a parar alguns deles em nossas reduc;6es, onde parece 
que ·vivem sossegados. E, se o céu nos concedesse ajuda de religiosos, 
toda essa presa se tiraría ao demonio. 

Em muitos lugares deste escrito viu-se que, para atrair a si as al
mas, o demonio procurou imitar as nossas ac;6es. Foi inven<;áo sua a 
de urna religiao que forjou da escolha de doze magos. Estes tinham 
consigo mais de 700 homens, sendo que de seu meio escolhia1? a al
guns como bailadores, cantores e destres em embustes. Env1avam
nos em segredo aos nossos povoados, para que com as suas fábulas 
afastassem a gente do batismo. Nao foi pequeno o dano que fizeram 
entre os recém-convertidos. A isso obviou o zelo dos padres, pondo 
remédio em seus povos com a recoleta de gente nova: no que traba
lhou muito o Pe. Francisco Díaz. 

Esses 7QO ladrües, discípulos dos 12 magos, faziam graves danos 
pela comarca, a partir dos cristaos que apanhavam, comendo-os em 
ódio da fé. 

Disfarc;ado surpreendeu-os um cristao antigo de nossas reduc;ües, 
estando eles entregues a urna ac;ao diabólica. É que atiraram numa 
tina de água fervente urna crianc;a crista, celebrando com muito rego
zijo seu pranto e seus movimentos, e com as suas carnes festejaram o 
seu banquete. 
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A. partir de ~~cu .. lo~ acha-se que estes lobos devoraram mais de 
300 cr1anc;as em odio a fe, sem que contem muitos adultos, que passa
ram pelo mesmo transe. 

Armou-se um bom número de fiéis, para reprimir as insolencias 
deles, que já estavam por intentar o saque de nossas reduc;6es e dis
?or-se a comerem os padres. ·Pelejaram por duas vezes, sempre fican
do vencedores os nossos índios fiéis. De gente infiel morta e cativa 
houve muita. 

Um deles, que trouxeram bem amarrado, ao ver-se assim, dizia 
e1:1 alta vo~ .q:ie era ~ntigo do sol,. que. em certos tempos baixava para 
ve-lo ou v~s1ta-lo. J?1ante de tal disparate, os nossos índios puseram
se a arrasta-lo e fer1-lo tanto que, se nao.o houvéssemos tirado de su
as maos, te-lo-iam eliminado. 

Depois destas nuvens carregadas seguiu-se a luz e paz. E, depois 
daquelas guerras, as messes que já pareciam estar amadurecendo 
ofere~eriam urna colheita bastante farta, se a falta de operários na~ 
anuv1asse as esperanc;as. Já desenganados, os infiéis dos arredores se 
reduziam ~ ... verdade e os mais afastados pediam-na, de modo que 

0 Evang~lho Jª parecesse encontrar-se livre de inimigos. 
Fe1t~ a contagem d~qu"ela .c;olheita, consta a partir dos livros que 

consegurmos salvar do mcendio, haverem-se reunido nos celeiros da 
Igreja, desde o ano de 16361

, 94.990 almas, as quais receberam a fé e o 
batismo. 

Mas, a quem passaria pela cabec;a que cristaos houvessem de fazer 
guerr~ a fé de Cristo, a nao ser que, desde já, digamos que sejam here
ges?! E que nesse t~mpo os moradores de Sao Paulo, Santos, Sao Vi
cente e de outras Vilas da Costa do Brasil, se preparavam para virem 
com nova guerra e perturbarem a paz, cativarem e matarem cristaos 
inc~n~arem templos, fe:ire~ e maltrataremos sacerdotes, despojare~ 
as. i~e1as e porem fogo a vírtude, bem como desarraigarem a religiao 
cnsta e plantarem urna sementeira de vícios detestáveis. 

1 

~a e_diyao espanhola de 1892, acha-se aquí a data de 1626, que foi substituída de 
1med1ato pela de 1636 e~ nossa !rad~yao. Reside a razao no fato de apenas em 1626 
have~-se fundado a redutyao de Sao N1colau, que foi a primeira das 15 a 17 surgidas ao 
depc>is •. s~retudo nos anos de 1632-35, na chamada Banda Oriental do Uruguai, ou 
seJa, pnnc1palmente, no Tape do atual Estado do Rio Grande do Sul brasileiro. 
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LXXIV. COISAS QUE ANTECEDERAM .~S HOSTILIDADES 
QUE OS PAULISTAS DE NOVO TROUXERAM 

AO ENTRAREM NA PROVÍNCIA DO TAPE 

Nao é coisa inusitada da parte de Deus a de dar sinais e de
monstra<;oes em assuntos graves e portentosos. Di-lo assim Eusébio 
no livro 19 de sua "História Evangélica" e Josefo no "De Bello Judaico" 
(Sobre a Guerra Judaica). O próprio Cristo indica em seu Evangelho 
os sinais do Anti-Cristo e prediz a perda de muitos, observando que, 
se possível fora, até os escolhidos poderiam correr risco. Ai, porém,· 
daquele que causa escandalos! 

Apontarei os sinais daquela persegui<;ao, e claramente se verá a 
perda de muitos, que na aparencia eram eleitos, e o gozo escandaloso 
de sua presa, mas notar se deve que um golpe terrível amea<;a a quem 
tudo isso causou, pois "Vae qui lugenda in posterum, nunc ridenda 
putant - Ai daqueles que julgam poder agora rir daquilo que no futu
ro terá de lamentar-se!"1 

No parágrafo (capítulo) 29 falei da providencia que, mais de 
vinte anos antes, teve a Majestade de Deus em enviar a Província do 
Guaíra a homens religiosos, para que recolhessem os predestinados 
antes de o Anti-Cristo perturbá-los, sendo que ali apontei os sinais. 
Os demonios dos quais fiz men<;ao no parágrafo 16, deram-no a en
tender, mostrando serem no hábito semelhantes aos de Sao Paulo e 
da costa brasileira, apresentando-se em sua figura com as suas esco
petas e armas, e ainda afirmando que eram seus amigos. Os que 
queimamos, como relatei no parágrafo 27, disseram aos gritos que 
haviam de convocar aos paulistas, seus amigos, para que em sua vin
gan<;a assola,ssem os povoados das redu\OeS.2 Bem sei que é mentiro-

1 Lembra ao menos essa ameacta as de Cristo, como se encontram no capítulo sexto 
do Evangelho de Sáo Lucas, sobretudo a dos versículos 5-6, embora o teor latino 
náo seja o da Vulgata. " . 

2 Admitindo-se que aquilo que Montoya chama de "parágrafos corresponda na ed1-
yáo de 1892 a "capítulos", percebe-se contudo que um exa!:"e suci~to náo compro
va tal coincidencia nesse texto e com isso no da traduyao vernacula. Vale 1sso 
tanto no parágrafo que antecede como do que segue a este. 

270 

so o demonio, mas Deus nao poucas vezes o obriga a dizer ou predi
zer a verdade, que entao vemos constatada nos fatos. 

Quando a gente de Loreto e Santo Inácio saiu de suas terras, fu
gindo dessa cruel persegui\ao, urna imagem de Nossa Senhora trans
pirou em suor copiosíssimo. Choraram, como indiquei no parágrafo 
37, dois Anjos, e viram as suas lágrimas saírem em fios dos lacrimais 
de seus olhos os Religiosos da Companhia, que se acharam presentes. 

Parte tiveram também os Anjos nessa tribula<;ao, porque a redu
\ªº do Tayaoba, como em passo anterior signifiquei, nós a tínhamos 
dedicado aos Santos Anjos, e foi sua defesa que me ajudou a livrar de 
mais de 3.000 índios, que me retinham cercado naquela província 
num palanque feíto por mim para defender-me. Mostraram eles as
sim que somos companheiros no trabalho e no sentimento óu dor. 

Deu-se isso na destrui<;áo da Província do Guaíra. Nesta do Tape 
e da Serra ( ou do Planalto) seja .o primeiro sinal o presente: 

Quando toda essa terra se achava em plena paz e julgando
se, a partir de muitas e evidentes razoes, que nao seria possível en
trassem nela esses homens paulistas, mesmo cinco anos antes deter
minada pessoa, a qual o céu havia revelado a destrui<;ao que fariam 
eles por ali, escreveu da seguinte forma num papel a um amigo seu, 
ocupado naquele ministério: 

"Dentro de cinco anos aparecerá por ali aquela gente perversa e, para comprová-lo, 
guarde este papel a.té que eles venham, pois en tao lho pedirei de volta!" 

Deu-se isso a letra (ao pé da letra) e, achando-se juntos esses dois 
amigos na entrada daqueles homens maus, o primeiro pediu de volta 
ao segundo seu papel, sendo que eu o tive em minhas maos. 

Numa destas redu\6es as imagens de Santo Inácio e de Sao Fran
cisco Xavier certo dia transudaram suor copiosíssimo. O Cristo atado 
a coluna, como narrei no parágrafo 64, suou nessa mesma ocasiáo. E 
tem de reparar-se que os vestigios ou pegadas expressas pelo pintor a 
partir da coluna, até lá onde· Cristo, Nosso Senhor, se dirigiu para 
apanhar as suas vestes, suaram de modo igual ou simultaneo. De 
modo que ainda nisso nos quis avisar o rastro e as pisadas, que 
aqueles monstros davam ou faziam alegremente em sua perdi\aO, 
quando foram diligentes na dos índios gentíos e cristaos, bem como 
quáo dolorosos tenham sido os passos que este · Senhor teve de dar 
pela reden\áo de todos nós. 
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Quando essas fúrias saíram de suas Vilas, suou em sua própria 
terra urna imagem de Nossa Senhora e outra de Santo Inácio. Vim a 
saber de muitos Religiosos que atribuíram o fato ao sentimento que o 
céu extemava contra tal maldade, repreendida entao de homens 
santos e doutos, ainda que apoiada por muitos ignorantes. 

Se nao bastassein esses sinais que Deus, como Pai amoroso, deu 
para a emenda e corre<;ao, passemos aos do castigo! 

Assim, devido a desastres morreram na Vila de Sao Paulo 83 es
panhóis. O que tivera presos os Padres Simao Masseta e Justo Mansi
lla, a respeito do qual falei no parágrafo 34, caiu morto de forma re
pentina. Outro deles que aos mesmos coroou ou cobriu de palavroes 
e a<;5es violentas, e além disso excitou a ira de Deus com blasfemias 
horrendas, veio a morrer com tres tiros de bala. Uns dias depois de 
enterrado na igreja, abriram a sua ~epultura para o enterro de outro. 
Acl)ando o rastro de apenas um sapato, concluíram que, sem passar 
pelo purgatório, os demonios o haviam levado vestido e cal<;ado. 
Aquele que, com flechas incendiárias, tinha posto fogo na igreja de 
Jesus-Maria, a propósito de quem falei atrás, morreu pouquíssimo 
depois e foi de morte tao desastrosa, que os próprios cúmplices vies
sem a tomá-la pública e a atribuíssem a um castigo do céu. 

Nao quero omitir um fato, que todos tiveram em conta de mila-
groso, qual o seguinte: 

. Tres meses antes de eu embarcar no porto de Buenos Aires, 
mandei a primeira via das informa<;5es sobre as maldades que neste 
sentido os paulistas haviam praticado, sendo que se fez para que fos
se apresentada nesta Corte. O navio em que os informes vinham, fez
se em peda<;os numa tempestade furiosa. Mas, para que a justi~a hu
mana pudesse por um remédio a males tao graves e a (Justi<;a) Divina 
mostrasse seu desejo relativo ao término deles, nao somente conser
vou os ditos papéis, mas ainda os tirou das ondas tempestuosas do 
mar e os jogou na costa de Lisboa, onde foram achados com admira
<;ao e espant~ dos que os chegaram a ver, e foram muitos. Desta for
ma concorrera o céu nao apenas para que se guardassem, sem que as 
ondas os fizessem em peda<;os, mas ainda para que viessem a esta 
Corte num tempo, que precisamente se tratava do remédio dos males 
passados, cuja enormidade era causa de dúvidas em muitos. Confir
mando, porém, esses papéis tudo isso com males novos, a verdade 
encontrou fé. 
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Há bastantes testemunhas <leste caso em Lisboa e, faz poucos 
mes.es, chegou a esta Corte um honrado fidalgo, que vinha naquele 
nav10 e se achava encarregado de urna carta para Sua Majestade. Pre
venindo-se, porém, do perigo de inimigos, tirou de sua caixa o dito 
papel, a fim de te-lo a mao ·e jogá-lo no fundo do mar, caso "abordas
se" alguma nave adversária a sua. E foi esta a causa de que, indo seu 
na vio a pique, ele mesmo se achasse com a correspondencia régia e a 
salvasse a nado. Pois afirma ele ter sido urna maravilha que se te
nham escapado os papéis de que trato, visto que, além de haver-se 
afogado muita gente, nao se pode salvar de modo nenhum qualquer 
coisa do navio em questao. · 

Baste para conclusao do castigo que Deus infringe naqueles ho
mens, a morte de eles em geral falecerem desesperados da vida eter
na, castigando-os Deus nesta vida com trevas horríveis e permitindo 
que deem de um abismo de maldades noutro. Porque, quando saem 
de casa a captura de homens livres, - declarados assim os Pontífices, 
com excomunhao reservada contra os que lhes tirarem a sua liberda
de! -, ao extermínio de muitos deles, ao roubo de suas filhas e mullie
res para seus vícios torpes e ao desterro do Evangelho e do Santíssi
mo Sacramento de seus exemplos, confessam-se e comungam eles, 
como se fossem em romaria a Compostela3

• , 
E esse seu modo de vida até a morte e, assaltados por esta, rece-

bem os Sacramentos todos, deixando em testamentos e legados gran
de quantidade de gente livre em perpétua escravidao. 

' . 
3 Entenda-se hoje tratar-se da cidade e do santuário de Santiago de Compostela, 

padroeiro da Espanha e um dos centros de romaria mais antigos da Península Ibé-
rica e de toda a Europa. . 
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LXXV. A ENTRADA DOS PAULISTAS NA 
REDUc;ÁO DE JESUS MARIA 

A. voz corrente de que os paulistas vinham dar sobre esta redu
\ªº' os índios deram princípio a constru\ao de um pequeno valo ou 
cerco, 0 qual contudo nao pode aprontar-se, por causa da pressa com 

que os inimigos avan\avam. 
No dia de Sao Francisco Xavier do ano de 1636,1 quando se estava 

celebrando a festa com missa e sermao, 140 castelhanos2 do Brasil 
acompanhados de 150 tupis entraram naquele "pueblo". Vinham todos 
otirnamente armados com escopetas e se achavam vestidos com gib6es

3 

que sao forrados de algodáo como dalmáticas, pelo que o soldado está 
protegido dos pés a cabe~a e feleja em se~ran\a contra as setas. 

Foi assim, e a som de ca1xa, de bande1ra desfraldada e em ordem 
militar, que os paulistas entraram pelo povoa~~' já. disparando arm~s 
e, sein aguardarem parlamenta\áO, atacando a igreJa com a detona\ªº 

de seus mosquetes. . 
Havia se acolhido a ela a gente do povo, pois a sua parede servia 

também de continua\ao ao valo ou cerco nao terminado. 
Acharam-se ali presentes dois sacerdotes e dois Irmaos leigos 

nossos• que, vendo-se em apuros por causa dos bala\OS, aplicarai:n-se, 
quais Irmaos, com os índios a defesa justa e, como sacerdotes, a mcu-

tir animo aos defensores. 
Pelejaram todos durante seis horas, ou seja desde as oito da manha 

até as duas da tarde. Feriram os paulistas a um dos padres com um 
bala\O na cabe\a. Atravessaram o bra\O de um dos lrmáos e ao outro 

1 A edi<;áo de 1~92 tem aqui a data de 1637, que, por errada, prontamente se subs-

tituiu na traductáo. . . 
2 A palavra "castellanos" significa aquí, com ainda em outro passo postenor, o ~esmo 

que "homens de armas", brancos, portanto. Hou~~ de ~erto também, entre o~ citados 
140 "castelhanos•, espanhóis de verdade: como Ja s~ VI~ num c~texto ante~or 

3 No texto original está a palavra espanhola "escuptles , que nao descobnmos em 
bons dicionários atuais. . , 

4 o adjetivo •nosso", "nossos", etc., muita vez ~o ~ext~ ~qu1vale a perten~ente ~ 
Companhia de Jesus. No caso v.ertente, ess~s 1rmaos vem a ser ve!dade1ros reli
giosos jesuítas, ou seja, no sentido verdade1ro da palavra, embora nao possuam o 

sacerdócio. 
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deixaram-no vulnerado, embora de forma "milagrosa". Isso, porque 
descarregando-se a fúria da bala numa medalha pendurada a seu pes
c~o, nao o furou, mas, resvalando, foi ferir a máo do religioso. 

Nossos índios cristáos lutavam com esfor~o, esperando também 
no socorro de gente, que se· aguardava. As mullieres e os meninos, de 
sua parte, pediam socorro de joelhos a Deus, mergulhados em muitas 
lágrimas. 

Malferido e cheio de cansa\O protegeu-se um dos religiosos atrás 
de um tronco de madeira. Viram-no desde o campo os inimigos, que 
em alta voz gritararn: · . · 

"Matemos aquele cachorro!" 

Com isso todos assestaram a ele sua pontaria. Contaram-se de
pois as balas que passaram de 500: do que se maravilharam os pró
prios traidores.5 

Vista pelos inimigos a valerttia dos sitiados e considerando serem 
muitos os seus próprios mortos, pretenderam abrir um boqueirao.por 
meio de uns paus do forte. Percebeu-o urna mulher varonil e, vestin
do-se de homem, investiu com·uma lan\a contra um tupi, que já esta
va abrindo o passo ou a passagem a.os demais e, atravessando-o, dei
xou-o morto ali, bem como impedindo a entrada aos outros. 

Resolveram os inimigos queimar a igreja ... Confesso a este res
peito que os ouvi dizerem que eram cristáos, pois mesmo nessa hora 
estavam com rosários de grande comprimento. Nao há dúvida que 
tenham fé em Deus, mas sao do diabo as suas obras. Por tres vezes 
atiraram setas inflamadas, mas, embora com dificuldade, conseguiu
se apagar o fogo. Mostrando, porém, o sol a sua for\a plena, o fogo 
fez, na quarta tentativa, a presa irremediável na palha da igreja. Foi 
entao ali a confusao e o vozerio, os prantos de mullieres e a perturba-

~ªº de todos. 
O inimigo, muito alegre, estava dando gra\as a Deus por ver a 

igreja em chamas. 
Sendo pequeno o valo fortificado, grande o fogo, o sol dardejante 

de raios encendidos e evidente o perigo do inimigo, julgaram, por 
fun, (os índios e religiosos) ser racional confiar-se ao adversário 
igualmente racional - se é que merece tal qualificativo -, pois era pre
ferível a queimar-se naquela fogueira. 

5 Provavelmente pelo fato de nenhuma haver acertado em cheio o alvo. 
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Bandeirantes 
do século XVII 

Eis dois tipos 
diferentes de 
paulistas da 
época do 
Guaira e 
do Tape! 

Abriram entao um portaozinho, pelo qual saíram os índios assim 
como o faz o rebanho de ovelhas, indo de seu redil ao pasto. Com 
isso acudiram ao mesmo portaozinho, como possessos do demonio, 
aqueles tigres ferozes e comec;aram, com espadas, facües e alfanjes, a 
derrubar cabe<;as, truncar brac;os, desjarretar pernas e atravessar cor
pos, matandól com a maior brutalidade ou barbaridade já vista no 
mundo. Aos que andavam fugindo do fogo, enfrentavam-nos com os 
seus alfanjes. 

Qual, porém, o tigre, que nao haveria de desistir de ensangüentar 
as suas unhas naquelas crian<;as tenras, que pareciam estar seguras, 
por se acharem agarradas aos peitos de suas maes?! 

Digo sem exageros que aqui se viu a crueldade de Herodes, e se 
viu em muito acrescida, porque aquele, ao perdoar as maes, conten
tou-se· com q sangue de seus filhinhos delicados. Mas estes (novos 
"Herodes") nao se fartaram nem com urna nem com outra coisa, nao 
bastando a sua ferocidade insaciável sequeros arroios que do sangue 
inocente brotavam. 

Provavam eles o fio de ac;o dos seus sabres em cortarem os meni
nos em duas partes, em lhes abrirem as cabec;as e despedac;arem Of 

seus membros fracos. Importavam numa confusao horrenda os gri
tos, o berreiro e os uivos <lestes lobos, de mistura comas vozes choro-
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s~s das maes, que ficavam atravessad~s pela espada bárbara e tam
bem pela dor de verem despedac;ados os seus filhinhos. 

Feita essa matanc;a cruel, os paulistas avanc;aram para lá onde se 
acharamos pa?1:es, que se que~avam como fogo e o sol ardente, 
sem terem a rmruma prote\ao. E bom que a pena modesta ou mode
rad.a cale ?s opróbrios e injúrias, que lhes fizeram, pois deve se-lo 
mais que línguas infemais. 

Nao mostraram também qualquer compaixao com os · feridos 
sendo que em vez disso ou de preferencia os meteram numa prisao' 
defendida com boa guarda. . ' 

E, lanc;ando-se ao roubo do que o fogo tinha poupado, nao pou
param nem seq~er as alfaias litúrgicas, rasgando-as aos pedac;os e/ ou 
levando-as consigo qual troféu, pois chegaram a mostrá-las sem ver
gonha ou constrangimento em sua terra, sendo que disso se fez re
presentac;ao jurídica no Conselho (de Índias). 

A partir da licenc;a alcanc;ada com dificuldade, saíram os padres 
e~ volta, par~ s.aberem se entre os mortos acaso havia quem vivesse, 
a fi~ de a~~i~trar:lhe o~ Sacramentos. Tinha se fingido um deles 
de mortecino , . isto e, moribundo ou como se estivesse morto, para 
e~capar, sobre~mda a escuridao da noite. Os pagenzinhos(!) <lestes 
barbaros, exercit~do-se em atirar flechas, tinham-lhe cravado algu
mas, que ele, P?rem, suportou como intento de escapar com vida. 

11Fo~am cativad?s, outrossim, os cantores, a quem os "castelha
nos , v~sando publicar a sua doutrina, ofereceram mullieres, sendo 
que ate em sua grande sem-vergonhice lhas apontavam. Mas, em 
re~~osta, esses moc;os castos nem sequer levantaram os olhos, para 
rmra-las. 

,, Com ~espeito a seus próprios índios infléis, que tinham consigo a 
título de a1uda, mostraram-se tao croéis que, achando-se estes feridos 
pelos nossos, mandavam arrastá-los numa lagoa, para que ali afogas
sem e em seu ?entilismo se perdessem pela condenac;ao eterna. Os 
cantore~ aproXIma~am-se, contudo, deles, para catequizá-los e dar
lh~s .ª agua do batis~o: ac;ao que mais pertencia aos dois capelaes, 
religioso um deles e diocesano o outro, pois o eram desie exército. 

. Tratou-se do resgate da mulher de um dos índios principais ou 
cacique, sendo que ele escapara com liberdade e ela ficara no cativei
ro, bem como da libertac;ao de um dos meninos cantores. Mas o res
gate e os cativos tiveram a precisao de 500 vacas existentes nesta re
duc;ao para o sustento de todos aqueles povoados. 
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Meninos 
ou jovens 

já bandeirantes? 
Parece que sim, 

de acordo 
coma presente 

ilustrafiiO e 
uma passagem da 

"Conquista Espiritual", 
onde eles sao 
chamados de 

"pagenzinhos" 
dos bandeíran.tes. 

Fon;ou-me a honestidade a calar muitas coisas; nao quero, no 
entanto, deixar de referir a seguinte: 

As mulheres deste povo e de outros destnddos, quando de boa aparencia, Jossem elas casa
das, solteíras ou pagas, encerrava-as o. dono consigo num aposento, passando com elas as 
noites como o faz um bode num curral de cabras. Para além do deleite, era o fim o de ga
nhar ou conquistar a stM vontade, para com isto Jazer o que fazem os pombeiros ou pom
'bos-ladroes, que atraem a seu pombal o despojo de outros. Aquí se fazia o exame de nossas 
vidas, sen.do esses os testemunhos, de que já Jalei alguma coisa nos inícios deste escrito. 

Houve o boato de que os padres tinham morrido, sendo que até 
veio de sua r~u\aO o Pe. Joao Augustín, visando dar-lhes sepul~ra. 
Alcan\ara-os, contudo, a liberdade de prisáo: o que os levou a cu1da
rem das feridas, que nao eram pouco perigosas. 
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LXXVI. A ENTRADA DOS MESMOS 
NA REDU<;ÁO DE SAO CRISTÓV ÁO 

,. Esta redu\ao de Sao Cristóváo distava da de Jesus Maria quatro 
leguas. Encarregado dela era o Pe. Joáo Agostinho de Contreras,1 que, 
por haver-se achado na Província ~e Guaíra, destruída por estes 
mesmos homens, e por estar enxergando as crueldades que já come
<;avam a fazer no Tape, transferiu toda .a sua gente a redu<;áo Santa 
Ana, distante da sua apenas tres léguas. 

Quando o padre recém saíra, entraram os paulistas em Sao Cris
tóvao, fazendo roubos e talando as safras. Dos nossos índios junta
ram-se 1._600 homens aptos ~ara lutar .e fazer frente ao inimigo, en
quanto vinha a gente guerre1ra que tínhamos pedido em socorro dos 
demais povos. 

Em Jesus Maria os "castelhanos" (os paulistas) já tinham um for
tim ou curral e paus, cujo tamanho importa va no de duas vezes esta 
pra<;a de Madrid, sendo que se destinava ao encurralamento de sua 
presa. Ergueram ali urna igreja, em que dois capelaes diziam a missa. 
Quanto a isso confesso nao saber se era para resgatar as almas do 
purgatório ou para cativar gente viva! O clérigo ou diocesano era 
fugitivo, havendo sido convocado com pregües pelo fato de ter aban
donado sem licen~a seu curato, achava-se excomungado por seu his
po. Ele e o outro sacerdote capelao diziam contudo a missa em luga
res despovoados, usando assim do privilégio concedido aos que con
vertem e reduzem índios, e julgando ser a mesma coisa "reduzi-los" 
que guerreá-los ou debelá-los. 

Estavam os nossos 1.600 índios em Sao Cristóvao, onde celebra
vam o Natal coma assistencia a missa. Dava-se isso com ·a escassa 
alegria que lhes facultava inirnigo pernicioso, e julgando eles qtie os 
"espanhóis" (paulistas) naquele dia houvessem de estar recolhidos 
(em or~.;ao), para nisso imitarem ao menos ds irracionais, pois "Bos 
cognov1t possessorem suum - O boi reconheceu a seu dono".2 Por 

1 Trata-se do mesmo padre que, em capítulos anteriores, apenas se indicava como 
nome de Pe. Joáo Augustín ou Agostinho. 

2 lsaías 1, 3. 
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outra, achavam que pelo menos em di~ tao ditoso deixariam de prati
car o mal, sendo que com tal hipótese os índios se dispersaram e fo-
ram em busca de alimentos. 

Adverte, contudo, acertadamente Sao Joáo quanto aos hebreus: 
"Et sui eum on cognoverunt - E os seus nao o receberam (respectiva
mente, conheceram)" .3 Contrários aos pensamentos dos índios eram, 
no entanto, os dos paulistas, que julgaram o ensejo daquele dia festi
vo como "nascido" ou próprio por sua natureza, para colhe-los ama
ravilha na igreja ouvindo missa, descuidados de suas armas e so
mente concentrados em sua devo\aO. Executaram, pois, a sua deter
mina\aO, que, conhetida pelos nossos, fez com que estes se reajuntas-

sem. 
Reunidos dessa forma, lutaram porfiadamente pelo espa\O de 

cinco horas, e o combate ainda teria durado mais, se a noite nao hou
vesse tirado odia. E, apesar da de.sigualdade das armas, achando-se 
os índios desnudos e os "espanhóis" fortemente armados, estando 
estes com mosquetes e aqueles com fracas canas de setas, mesmo as
sim fizeram-nos retirar-se duas vezes a um bosque e quase consegui-
ram tirar-lhes a bandeira. 

Morreram muitos de urna e outra parte, mas a noite afastou os 
nossos, e os "espanhóis" tomaram o lado da igreja, que logo incendia
ram e converteram em chamas vivas. É que deles nao se podiam es
perar obras melhores para um dia tao santo. 

\ 

3 Confira-se Jo 1, 11. 
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LXXVII. RETIROU-SE A REDU<;ÁO DE SANTA ANA 
' A DA NATIVIDADE; E CRUELDADE DO INIMIGO 

Surpreenderam-me estas novas ao encontrar-me bastante 
longe dali. Mas, apressando-me o máximo possível, cheguei n.esse 
mesmo diado Natal a redu\áo de Santa Ana, onde topei com urna 
confusao terrível. 

Passou-se a noite inteira no desvelo,· que pedia remédio para tais 
males. A conclusao obtida foi a de mudar-se a gente <leste "pueblo" e 
a de Sao Cristóvao ao da Natividade, por este achar-se fortificado de 
certa maneira, isto é, a través de ..um rio, seria de estorvo aos inimigos, 
bem como por distar apenas quatro léguas com rela\áo a esse. 

Bem grande foi o número de gente que saiu. Com um terra«;o ou 
terrapleno fortificou-se o passo daquele rio, lá onde a defesa era ne
cessária, para que nao nos tirassem as embarca«;6es, com as quais 
todos os dias se passavam tropas, vmdas em fuga do inimigo. 

Queriam os nossos soldados atacar o forte paulista, mas disto os 
dissuadimos, por tratar-se de empresa notoriamente perigosa. Mais 
acertado pareceu esperar-se o inimigo em campo aberto, pois ele se 
tinha apoderado das planta\óes. A estas os nossos chegaram com 
mais tino e, por meio de "emboscadas" a partir do mato, ali a cada 
passo mataram a muitos sem qualquer perigo próprio. 

Já havia entre os inimigos muita gente que, de medo, nao mais 
ousava sair em busca de alimento por causa da certeza da morte. Re
sultou tal diligencia no fato de o inimigo levantar o seu acampamento 
e deixar-nos. 

O Pe. Diogo de Boroa, nosso Provincial, quis falar comos inimi
gos, como se estes fossem capazes de razao. Partimos, alguns padres, 
em sua companhia. Em Sao Cristóvao encontramos 20 corpos de 
mortos, que o haviam sido a partir de golpes cruéis de facao e de ba-
la«;os. Paramos e lhes demos sepultura. ' 

Perdida por aqueles matos encontramos urna menina infiel de 
aproximadamente sete anos. Tinha duas feridas dolorósas: urna, bem 
extensa, no rosto e a outra na cabe«;a. Ambas já se achavam cobertas 
de bicheira. Contou-nos ela a sua história desastrada assim·: 
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"Estava eu em companhia de meus país e de filhos (espirituais) vossos. Dando de repen
te estes homens(!) em nossas casas, logo nos dividiram entre si. A mime a um manito, 
mais novo que eu, levou-nos consigo outro amo, sem que até hoje eu tenha notícia de 
meus país. E, vendo-nos ao mesmo tempo órfiios e escravos, fugimos os dois coma von
tade de acharmos a vós, para que como nossos Padres nos amparásseis. Eles, no entanto, 
nos perseguiram e com fiíria terrível me deram estas feridas. A me11 manito deram uma 
no pesCOfO, deixando-lhe a cabefQ sem governo (capacidade de mover-se). Abandonaram
nos, pensando que estivéssemos mortos. Eu voltei contudo a mim, recuperando os senti
dos, e reconlreci que meu irmño ainda vivía. Cheia de medo metí-me neste mato, levando 
a meu manito nos brafos. Estive com ele tres días, sem comer nem beber, sustentada 
apenas pela esperanfil de que, voltando ele a si, houvéssemos de continuar a nossa via
gem. Vendo, porém, que ele já ia acabando, e enxergando a mim qual me vedes, deixei-o 
ainda com vida, mas atravessada eu de dor. Experimentei carregá-lo as costas, mas nao 
pude". 

Tratamos de curar-lhe as feridas do corpo e, como batismo, cui
damos de sua alma. 

Trope\ávamos, por assim dizer, a cada passo em corpos de 
mortos, destituídos de sua cabe<;a, atravessados de setas e golpeados 
letalmente a machetadas. 

Chegamos a pali<;ada feíta em Jesus Maria, onde tinha sido a 
primeira refrega e antes fora um vegetal de flores odoríferas de gen
tíos, já tomados cristaos, parecendo certa sua predestina<;ao, que ago
ra, por cativos, tem-se por duvidosa. 

A nosso encontro veio um fedor terrível, procedente dos cadáve
res, sendo que contar seu número nos impediu precisamente aquela 
hediondez. Com vida apenas achamos urna mulher, que nao mais 
falava e vindo sendo chupada por um enxame de moscas. Abrimos
lhe os dentes (a boca) por meio de urna faca e ela, depois de haver 
tomado um gole de "vinho", pode falar e dizer, suspirando: 

11 Ah! O que será de mim? Levaram consigo minha núie, meu irmiio e os meus bens! 11 

Logo depois de haver se confessado, entregou sua alma a Deus. 
Entre muitos queimados, também ela o teria sido; mas foi a sua sorte 
que sua ch()\a estivesse apartada das outras, e assim o fogo nao a 
alcan~ou. 

Certo é que nao se poderá imaginar o que eu nem consigo des
crever. Aqui nao encontramos mortos, que o tivessem sido por 
facadas ou degola~ao, nem mulheres fendidas com alfanjes, como 
ocorrera em outras partes. Mas achamos aqui assados vivos a ho-
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mens racionais: crian<;as, mullieres e varoes. Vimos urna mulher 
ass~da com os seus dois filhinhos que eram gemeos, os quais se 
que1maram abra<;ados com ela. 

É um costume .comum. destes homicidas que, quando vao embo
ra apressados, que1mem os enfermos, os velhos e os impedidos de 
caminhar. Porque, se estes fic'am com vida, os que vao, nao os esque
cem e v~ltam para trás, estimulados pela lembran<;a dos que ficaram. 

Mu1tas horas passamos em arrastar cadáveres a urna fossa em 
que ~amos deposi~an~o esses corpos assados. Este espetáculo foÍ tao 
horr1vel, que 400 md1os de nossa companhia ficassem tao enterneci-
dos, que logo fossem embora, para casa, deixando-nos. . 

Out~a mulher que achamos, tinha e5capado milagrosamente 
de um alf~J~ e d.o fogo. Quiseram levá-la consigo os bandeirantes, 
mas ela ~es1stiu, dizendo que era sua vontade a de morrer crista entre 
o~ padres. Entao a arrastaram, -deram-lhe pauladas e, resistindo ela 
amda, aplicaram-lhe urna ferida mortal na cabec;a, atingindo seu rosto 
com urna grande pedra aguda. E, para terem certeza segura de sua 
morte, procuraram queimá-la. Mostrando-se contudo, benigno 0 
fog~, ela passou a repreender a_ sua fúria inumana. Encontramo-la já 
se ~mando, mas ela, tendo recebido a ajuda humana e a divina do 
bahsmo, salvou sua liberdade e vida. 

Certificaram-nos muitos dos que haviam percorrido aqueles 
matos, de que. estes estavam repletos de cadáveres de pessoas, que, 
tendo-se acolh1do a tal refúgio, antes haviam sido presa de alfanjes 
espadas e facües. ' 

E, se tais .ª\Oes i~p.ortam em infamia para cristaos e o próprio 
Evan?e~o~ CUJO descred1to afugenta os gentíos, que infamia nao será 
d~ cnstianismo a de cristaos haverem feíto um lugar imundo do pró
pno altar, em que por muito tempo se tinha celebrado o sacrifício 
vivificante da missa?! Pois bem, esses mamelucos desnudaram o altar 
e ali se apresentavam para fazerem as suas imundícies. Ver tal desa-
cato, é algo que nos quebrou o corac;ao. . 

Nao sabemos qual tenha sido o número de gente que levaram 
consigo (a Sa~ Paul~), mas algo poderá rastre~r-se a partir do dízimo 
que pagaram a IgreJa. A seu capelao religioso, como parte sua, deram 
500, ~essoas, ocorrendo isso do modo como o fazendeiro criador paga 
o dtz1mo de ovelhas ou de vacas. Ao clérigo secular couberam 200. 

Estas coisas, contadas por atacado, foram a causa de minha vinda 
a fonte da justic;a e aos pés reais (do rei!). Para mim isso vem a ser 
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urna tarefa ditosa, pois espero com firme confian\a alcan\~r o re~e
dio devido, para que aquelas ovelhas, gozando de suas ve1gas, digo 
de suas terras, a eles repartidas pela natureza, retomem a us~r da 
liberdade comum a todos, bem como, submetendo-se como tributo 
que sua pobreza permite, vivam amparados do poder com que Sua 
Majestade, que Deus aumente, defende seus vassalos. 
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LXXVIII. EXORTATÓRIO DO ILMO. SR. BISPO DE TUCUMÁ Á. 
NOSSA CONGREGA<;ÁO PROVINCIAL 

Se bem se mede ou pesa, é perigosa a carga feita por um bispo 
em geral. Muito mais no entanto ela o ~, se diz respeito aos gentios. 

Ora, dá-se que os bispados do Paraguai, de Tucuma e Buenos Ai
res acham-se rodeados com províncias de pagaos e de tal forma, que 
o Ilustríssimo Sr. Bispo de Tu cuma se viu for\ado, para cumprir com 
a sua obriga<;ao e atender a seu zelo, valer-se de nossa Companhia em 
tal objetivo. Tinha para tanto, ou seja para motiva<;ao, o testemunho 
evidentíssimo de 95.990 gentios, que pelo batismo essa Ordem tinha 
agregado a Igreja, semos que, desde ó ano de 1636 até hoje, ela vem 
batizando. Reverteu o seu zelo num exortatório, que ele apresentou a 
nossa congrega<;ao provincial no seguinte teor: 

"Freí Melchior, da Ordem de Nosso Padre (Pai) Santo Agostinho, pela gra~a de Deus e 
da Sé Apostólica, Bispo da Catedral de Tucwna, do Conselho de Sua Majestade, etc. Ao 
Pe. Diogo de Boroa, Provincial da Companhia de jesus nesta Província de Tucuma, Pa
raguai e Buenos Aires. Sauda~iio em Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Saberá Vossa Paternidade, como bem deve saber, pois lho termos comunicado por escrito 
e os dois muitas vezes o tratamos de modo verbal, da grande necessidade existente nesta 
Província quanto a ministros evangélicos, que preguem e administrem os Santos Sa
cramentos as nossas ovelhas, em particular aos índios que já se converteram e batiza
ram, e que chamem ao conhecimento de Deus e de seu Santo Evangelho aos que ainda se 
encontram Jora da Igreja. - · 

E saberá que nas doutrinas, que hoje existem de gente batizada, tiio grande é a falta de 
operários, que de momento hoja doutrina com mais de 1.300 almas n11ma só redu~o, 
sem que esta possua cura que as esteja instnlindo e confessando, e náo havendo nem se
quer em todo o bispado alguém capaz para tanto. Outras ainda existem que, embora o 
tenham, sao de tal modo extensas em questiio de distancias, que impossível se faz atende
las, como seria preciso, um só clérigo diocesano. 

Ternos constatado, além disso, nalguns lugares faltas irremediáveis, das quais prestamos 
contas a Sua Majestade e vamos prestá-las a Sua Santidade. 

Há, da mesma forma, nos quadrantes e limites de nossa diocese grandíssimas centenas 
de milhares de almas por converter a nossa santa fé, ocorrendo também nalgumas pro-
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víncias os inícios de pregaráo do Evangelho e a conhecida experiencia (positiva) com na
turais de boa índole. 

Considerando que, em favor de cada um destes infléis e dos já convertidos, ]es11s Cristo, 
Nosso Senhor, derramou seu sangue e que, com a heranfa que Lhe Deus seu Pai, se 
dignou confiar a nossa limitada pequenez esta Igreja, para que nela cuidássemos de pre
gar o Evangelho e torná-lo conhecido, bem como a seu Nome; considerando ainda como 
nos criou e remi11, e vendo a Lei que nos deu, e o fato de que nos há de julgar, premian
do-nos em juízo 011 castigando-nos, segundo as nossas obras; e considerando, por flm, 
q11e nos obriga sob pecado mortal a pregar o sobredito, fazendo com q11e os já convertidos 
se conservem na pureza do batisnw e chamando aos niio-batizados a o receberem, lem-
1,rados de que onde niío o possamos Jazer em pessoa, temos -0 dever de conflá-lo ao encar
go de pessoas dignas, nao perdendo meio nem diligéncia alguma lt11mana, para que esses 
pobres infléis conheram a Deus e consigam a bem-aventuranfi1. 

E tendo, além disso, como temosa satisfarao de poss11ir em nosso meio a Companhia de 
]esus e seu zelo em cuidar da honra de De.us e da conversii.o das alnzas, pelo que vimos 
nestas regioes e pelo quanto foi servida a Igreja neste bispado através da citada Ordem 
Religiosa no tempo de nossos antecessores, aj11da11do-lhes nas missoes e na prega~ao aos 
infiéís, e em geral em todas as cidades, e dando assisténcia, em todas as horas do día e da 
noite, as necessidades espirituais de toda espécie de gente, como Nós o ternos verificado 
em nosso tempo, e porque assim o prometeu Vossa Paternidade continuar. 

Exortamo-lo da parte de Sua Majestade, como de Patrono que é destns igrejas, e da parte 
de Deus, que é o Senhor e o único que pode pagar com igualdade o mérito de obra tao 
grande, e aindn da nossa parte lho pedimos e rogamos 011 seja que preste a Nosso Senhor 
e ii Igreja este servi~o! 

E como hoje s11a Ordem se acha reunida em congrega~ao nesta cidade, indo seus mem
bros espalhar-se ao depois por todas estas dioceses, escolha V.P. ns pessoas tidas por 
mais capazes e lites confle a. prega~iio do Santo Evangelho aos infléis, lá onde ainda nao 
se pregou .e lá onde se comerou seu anzíncio, para que, como tais pregadores, viio e deem 
a conhecer o nome de Deus! 

E da mesma forma incumbí a ozttros operários apostólicos do encargo de irem percorren
do as doutrinas, os vales, as estancias e os conflns, onde houver gente convertida e bati
zada! Que em todos esses pontos andem confessando, pregando e administrando todos os 
Sa~ramentos, ainda o do matrimonio, exercendo pois o oficio de curas (párocos)! Por
quanto a todos q11e V.P. aprovar e assinalar para os mencionados efeitos, Nós desde logo 
os nomeamos e aprovamos e lhes conferimos o poder jurídicamente necessário, que pos
suímos para tudo que acima foi dito, sendo que com isso descarregamos nossa conscien
cia na de Vossa Paternidade". 
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LXXIX. CARTA ESCRITA Á SUA MAJESTADE 
PELO MESMO SR. BISPO 

"Senhor: 

Manda Vossa Majestade, através de uma de suas cartas reais, escrita aos meus anteces
sores, que O informe a propósito da necessidade deste bispado de Tucmnñ no concernen
te a Religiosos, destinados a ajuda na pregariio evangélica e na conversiio dos índios. 
lsso p~r~ que, ha~~do notícia a seu respeito no Conselho Real das Indias, ali se proveja 
o remedio necessario para tal necessidade. 

É o q~te posso .informar a partir do conhecimento de mais de tres anos que faz, desde que 
entret neste bispado, e depois de ter' percorrido as quatro partes dele, visitando ao menos 
trés em pessoa, pois nisso andei quase 300 léguns, e isso vem a ser o seguinte: 

Esta Provincia tem 400 léguas e até mais de limites ou termo, onde existem oito éidades 
com populariio. Nela há também niio poucos rinc0es, em que ao menos moram de 12.000 

a 14.000 pessoas, sendo muitas delas batíZ(ldas e /1oje siio apóstatas da Jé. A razíi.o reside 
no Jato de, pela falta de doutrina (catequética), esta nafiio voltar com mu ita Jacilidade a 
seus ritos antigos e a sua idolatría. 

Ela tem a.inda outros rincóes com mais de 50.000 almas, em que teve infcios a pregariio 
evangélica a.través de Religiosos da Companhia de fesus, mas que teve de abandonar-se 
em virtude do mau comporta.mento de alguns espanhóis, que ne/es entraram com as ar
mas, para conquistarem a parte ou regiiio chamada "El Chaco", a qual vem a ser uma 
terra de grandes povoa~óes de gente dócil, vestida e reunida. em "pueblos". 

Na parte já católica existem mais de oito doutrinas (paróquias), que em absoluto tem 
cura para confessar a gente e catequizá-la, nem há jeito de conseguí-lo. Porque, nos lu
gares de espanhois existe apenas um clérigo (secular) em cada, e onde há sobrando um 
de qualidade, esse, tUJ ordenar-se, era muito velho e enfermo e nao tinha tido estudos. 
Além disso, num ano inteiro, apenas consigo enviar sacerdotes por duas vezes, a fim de 
que percorram essas doutrinas. Também nao posso eu estar em todo o lugar. Resulta de 
tudo isso a condenafiio de muitas almas, redimidas com o sangue de Cristo, Nosso Se
nhor, estando elas sobo amparo de Vossa Majestade e acJtando-se a meus cuidados. 

Nas redufóes em que há sacerdotes seculares, existem outrossim nao poucas faltas irre
mediáveis. Isso porque siio curtos em seus talentos, para saberem eles próprios as suas 
obrigaféjes, e curtíssimos em questtio de ensiná-las a outros. 

As Ordens Religiosas tem neste bispado pouca representatividade, porque a de Sao 
Francisco está com poucos membros, sendo que estes apenas podem servir em seus coros. 
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A Companhia de /esus é a Ordem que deveras descarrega a consciéncia de Vossa Majes
tade e a do Bispo, visto que nas cidades acodem, de día e de noite, as doutrinas e ao con
fessionário dos enfermos, valendo isso de modo muito particular quanto aos índios e ne
gros, e ocorrendo tal com muita caridade e bom exemplo, dado que nestas partes poucos 
síio os que se servem dos curas, que síio da qualidade acima indicada. 

Em nome de Vossa Majestade pedí hoje(! ) ao Provincial da Ordem da Companhia, o 
qual veio ter a esta cidade de Córdoba, onde estou fazendo visita, para realizar a sua 
congreg11ffio junto coma maior parte de seus religiosos, (pedí, digo) que envíe ao Chaco 
pregadores evangélicos. lsso a fim de que, sem armas e com a mera pregaffio evangélica, 
vejamos se nos é possível alcanfar de Deus a conversa.o daquelas gentes, que já possuem 
o comefO cognitivo da fé. 

Da mesma forma lhe solicitei que envíe por toda a província religiosos missionários, que 
a vao percorrendo e nela pregando, bem como reformando seus costumes e administran
do os Sacramentos, onde falta de todo a abundáncia de ministros e lá onde nao lzouver 
quem para tanto se nwstre capaz. Que seja; outrossim, para refrear a multidáo de mesti
fOS, castelhanos e portugueses, que vivem no meio dos índios com costumes depravados, 
que mais o sao do que nas cidades. 

E a inda que ele me objetasse que poder_ia ter, pela execufiio do que acima ficou dito, per
seguiffio igual ii que tém padecido e padecem os jesuítas no Paraguai, pois estiio sofrendo 
ao mesmo tempo o ódio doméstico dos próprios castelhanos daquele bispado, por causa 
do amparo que diio aos índíos daquelas redufóes, defendendo-lhes a liberdade natural em 
que Vossa Majestade os assegura protegidos, e doutrinando-os no Evangelho, e o furor 
dos moradores de Siio Paulo no Brasil, coadjuvados dos tupis. É que esses, causando es
tragos, mortes e cativeiros nos índios recém-convertidos, fazem com. que os Religiosos 
padE?fam injúrias, sofram blasfemias, maus tratamentos, feridas e afrontas. ldem, assal
tando, como pouco faz o fizeram, os "pueblos" dos já cristaos, matando a. muitos inocen
tes, levando consigo ao Brasil a numerosos cativos, profanando os templos, altares e 
imagens de Deus, de sua Mae bendita e de seus Santos. Por fim, causando a mesma ruí
na aos Religiosos, que nii.o o podem evitar, com a dor de seu coraffio, o trabalho e a mísé
ria dos que engendraram espiritualmente no Evangelho. 

Para acorrer, contudo, ao servifo de Vossa Majestade e ao de Deus, Nosso Senhor, e ao 

bem de tantas almas, ordenou ele a todos os Reitores, que cada qua/ em seu distrito con
tribuísse por suas pessoas, onde ná.o existe um bom número de Religiosos, a percorrer 
todos os vales, ríos e povoafóes de índios. Dei amplas faculdades para tanto, e estou certo 
de que, OU náo VQO poder, Oll deixariio OS colégios para trás, porque nao tém bastantes 
Religiosos. Além disso eles nao ficam sós em suas casas, nem viio sós as missóes e minis
térios (por causa de sua vida comunitária). 

Atento a tudo isso, pefo humildemente Vossa Majestade, pelas entranhas de Deus, que 
se compadefa desta naffio miserável, visto que Cristo, Nosso Senhor, confiou a Vossa 
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Majestade a salvaffio destes índios, que lhe custaram o seu sangue, e me ajude a conse
guí-la com a largueza de sruz mfi.o poderosa. Conceda, pois, a essa Religiao (Ordem) 40 
missionários dirigidos a este bispado de Tucumfi.. Tenham o encargo e obrigaffio exclusi
va de exercerem todos os seus ministérios neste dito bispado de Tucumfi. e nao em outro, 
porque este é o que mais precisa·em toda a lgreja de Deus. 

Certo é, senhor, que, nao estivesse eu endividado a partir de gastos de meu oficio e ná.o 

dispusesse apenas de renda tiio modesta como a de 4.000 pesos, fá-los-ia virem a minha 
custa. Mandará Vossa Majestade o que for de seu servifC, mas eu, para alívio de minha 
consciencia, trato de recorrer ao último remédio possível, pois estou dando conta a Vossa 
Majestade como a reí e senhor natural destas. terras e patrono destas igrejas. Guarde 
Deus, Nosso Senhor, a su.a. católica e real pessoa, para amparo da cristandade com o .au
mento de muítos reinos! Córdoba, 11 de agosto de·1637". 

Esta mesma necessidade e zelo identico mostram-nos os demais 
bispos e govemadores civis das províncias, pedindo um bom número 
de padres para seus bispados e ·govemos. 
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LXXX. APRESENTAM-SE AQUI DOIS CAPITULOS 

" - , 
DE UMA CARTA DE DON PEDRO ESTEVAO DA VILA, 

GOVERNADOR DE BUENOS AIRES, A. SUA MAJESTADE 

"Senhor! 

Fui informado a propósito das redu98es ou missoes, que os padres da Companhia de 
fesus tinham no distrito deste governo junto ao Río Uruguai e na Província do Tape, e a 
respeito dos danos que recebiam ali dos moradores da Vila de Siio Paulo na costa do Bra
sil. E, tendo chegado ao Rio de /aneiro, vi e reconheci como certa a relafiio que se me fi
zera. Isso, porque díante dos meus olhos vendiam-se os índios naquela cidade, trazidos 
pelos moradores da Vila de Sao Paulo, como se fossem escravos e dados como tais por 
Vossa Majestade. E, pedidos informes, vim a constatar verbalmente que, desde o ano de 
1628 até o de 1630, os habitantes de Sao Paulo tinham trazido mais de 60.000 almas das 
redu98es dos padres da Companhia do distrito deste governo e daquele do Paraguai, 
onde os ditos pa11listas haviam Jeito crueldades e in11manidades incríveis, faltando atf 

em suas a~oes católicas e cristas. 

Desejando aplicar um remédio a isso, exortei a Martim de Sá, governador entao dnquela 
província, o que Vossa Majestade se servirá de mandar investigar a partir do exortatório 
e de sua resposta, que a esta a.companha. Espero o remédio condizente de Vossa Majes
tade, em virtude da Sua piedade crista e por causa do caráter pernicioso, em que importa 
a continuafiiO das entradas que Jazem os pattlistas neste reino e províncias. É que, facili
tando ou permitindo tal entrada, faculta-se um curto caminho ao Peru, como poderá in
formar mais detidamente a Vossa Majestade o Pe. Antonio Ruiz (de Montoya), da 
Companhia de /esus, que parte desta província por tais causas e por ser do servi90 de 

Deus e de Vossa Majestade. 

De Buenos Aires, 12 de outubro de 1637. - Don Pedro Estévao Dávila". 

No parágrafo (capítulo) 45 apontei a falta de ouro e prata da
quela gente, bem como o desejo comum de que os tivessem. Descu
bro entao as duas testemunhas que, como dizem, afirmaram haver 
arroios e montanhas de ouro, e que eu (Montoya!) era quem gozava 
esta grande riqueza, ocultando-a. Note-se que é a tal ponto, que pode 
chegar a emula\ao ou inveja! 

Pedimos que as testemunhas, a cujo crédito se nos atribuía tal 
ª\ªº' fossem descobrir os ditos arroios, mas elas juraram em tres tri-
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bunais - cujos instrumentos autenticos tenho comigo! - que era falsa a 
acusa\ao ou atribui\ao feita. 

Dao os índios por um peda~o de latao velho, para adorno do 
pesco\o um vassalo como escravo, e com isso resgatam os paulistas a 
muitos naturais. E, se houvesse ouro, acaso nao o teriam extraído 
para seu proveito? 

A verdade disso escreve-a don Pedro Estevao Dávila, que foi go
vernador de Buenos Aires e que, como solícito servidor de Sua Ma
jestade, fez as diligencias devidas, sendo que sobre elas mandou sua 
carta a Sua Majestade, cujo capítulo di~ assim: 

"A fertilidade e abundancia que as ditas províncias possuem, promete muito, pois se 
acredita que nelas haja metais e coisas preciosas, como eu mais em particulll;r avisei Vos
sa Majestade e a seu respeíto remetí documentos autenticos, os quais, enquanto me cons
ta, se acham nesse Conselho Real. Concedido que no tempo do governador Ruiz Díaz 
Melgarejo, povoador de Vila Rica, se .. teve esta notícia confusa, mas, tendo feíto diligen
cias efetivas, descobriu ele ser íncerta ou errada a rela9ÍÍº· 

E, seguíndo, ultímamente, este mesmo intento Manuel de Frías, seu genro, e primeiro 
governador do Paraguai desde a divisiio destes dois governos, ho1LVe da parte dele empe
nho com Vossa Majestade, em que, aoque parece, prometía a certeza segura de achares
ses metais. Segundo me consta de pessoas credenciadas, fez ele nesse sentido diligencias 
vivas, das qua.is contttdo nao resultou nada de positivo. E os infonnes que cito, remetí-os 
a Vossa M.ajestade, sendo que me consta estarem nesse Real Consellzo. Considero-os eu 
mesmo de pouco crédito, e isso por duas raz6es: a primeira, pelas vivas diligencias feítas 
pelos sobreditos; a segunda, por julgar pessoas apaixonadas as testemunhas e além disso 
niio a.Jetas a Companhia (de /esus), bem como por nao serem gente consciente das obri
gafoes, que se requerem para a verdade pedida nos informes, que se hajam de fazer a 
Vossa Majestade ". 

Até aqui o que diz a carta. 
Concede nao pouco crédito a verdade do que afirmo, o empenho 

que fizemos para que se visite aquela província, pedindo-o e rogan
do-o aos governadores e representando-lhes a ordem e vontade de 
Sua Majestade. Em abono ou prova disto eu quero aduzir, por teste
munha muito credenciada, ao Licenciado don André de León Gara
bito. Pois, em seu memorial ou na sua rela\aQ feita a Sua Majestade 
sobre a visita realizada em Buenos Aires em virtude de seu real man
dato, diz ele assim: 

' '\ 
"No tempo que passeí em Buenos Aires, propuseram diversas vezes os padres que seria 
conveniente visitar aquelas povoafoes. Obseroaram também que as que já haviam pas-
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sado os dez anos de sua conversáo, fossem taxadas conforme 11 vra~nanfil, '' encomen
dando-se" elas "em cabefil" de Vossa Majestade, visto que se haviam reduzido e conser
vado con.t tantos custos. Ouvi a proposta, de que logo dei conta ao Conselho, ao Vice-Reí 
do Pen1 e a Audiéncia de La Plata. Mas, mesmo continuando os padres a desejarem -
como o fizeram através de muitos oficios - a visita de pessoa qualificada ou "de satisfa
fdo ",e de experiéncia naquela terra, nunca tal se atendeu ou resolveu". 

E diz assim no número 34: 

"Nem se contentaram os padres com solicitá-lo (i.é, a tais visitas) em Lima, junto ao 
Vice-Reí, pois requereram o mesmo do governador e, nao tratando de visitá-las", etc. 

Na visita haveria de ter sido coisa fácil descobrir o ouro. Mas, 
como 0 haveriam de descobrir, se ele nao existia?! Pelo menos a ver
dade "se descobre" ela mesma, quando a manhosa emula\ªº ou in
veja pretende disfar\á-la. 

\ 
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LXXXI. PÓE-SE AQUI UMA CÉDULA REAL 

Para constar o zelo corn que a Majestade do rei, nosso senhor, 
ampara os índios e deseja sua plena liberdade, honrando-os com o 
título nobre de vassalos seus, quero por como remate desta obra urna 
cédula, que Sua Majestade mandou despachar ao Peru, sendo ela 
<leste teor: 

"O Reí. 

Conde de Chinchón, parente, pessoa do meu Conselho de Estado e G1Íerra, gentilJ 
· h.omem de minha camara., meu vice-reí, governador e capitao geral das províncias do 
Peru, ·a, pessoa ou as pessoa.s, a cujo cargo estiver seu governo. 

Bem sabeis através de muitas das minlzas cédulas e ordenanfas, e das dos senhores 
reís meus progenitores, que se mandou tenham e gozem inteira liberdade-os índios na
turais dessas províncias, servindo-me eles da mesnia forma como os demais vassalos 
livres destes meus reinos. 

E sabeis, de modo idéntico, que, pelo fato de repugnar a isso o serviro pessoal, em que 
nalgumas em vez do tributo, que eles pagam e devem pagar a seus encomendeiros, 
ac11a-se ordenado e mandado apertada e repetidamente, cesse e se tire de todo o dita 
serviro pessoal e se faram taxas dos ditos tributos, reduzindo-os a dinheiro, trigo, 
milho, galinhas, pescado (peixes), roupa, algodao, cochonilha (grao miúdo), mel ou 
outros frutos, legumes e espécies existen.tes e que comodamente se possam colher epa
gar pelos ditos índios, segundo o clima, qualidade e natureza das terras e lugares em 
que eles habitam, pois nenhuma (terra) deixa de produzir tais (frutos), que nao sejam 
apreciados e de algum proveito para o consumo, comércio e necessidades humanas. 

E porque, niío obstante isso, fui informado de que nessas províncias ainda perduram 
os ditos serVÍfOS pessoais, com graves danos e vexames dos índios, pois os encomen
deiros sob este título os tém e tratam como a escravos, e, ainda pior, nao os deixam 
gozar de sua liberdade, nem ir as S llQS sementeiras, lavouras e granjas, ocupa1JdO-OS 
de contínuo em suas próprias com urna cobifQ desordenada, motivo este pelo qual os 
índios fogem, enfermam e morrem, e atingiram grande diminuifdo numérica, e muito 
em breve chegam ao extermínio completo, se nisso nao 'se tomarem de imediato medi
das de remédio pronto e eficaz. 

E, tendo sido vistas em meu Conselho Real das Índias muitas cartas, relafóes e memo
riais, que a propósito disso se escreveram e apresentaram por pessoas zelosas do servi
fO de Deus e do meu, e do bem e conservarao dos ditas índios, e o que os fiscais do 
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mencionado Conselho meu tém pedido em tempos diferentes quanto a esta questiio; e 
consultando-me no que pareceu ser conveniente: 

Tive por bem ordenar e mandar, como pela presente ordeno e mando, que logo depois 
de recebida esta, trateis de abolir e tirar precisa e inviolavelmente o dito servifo pesso
al em qualquer parte e em qualquer forma, em que estiver e se achar estabelecido nessa 
província, persuadindo e dando a entender aos ditos índios e encomendeiros, que é isto 
o que lhes fica bem e que é o que mais lhes convém. E, dispondo-o coma maior suavi
dade possível, reunir-vos-eis com o Arcebispo, os oficiais régios, os Prelados das Reli
gii5es (Ordens Religiosas) e outras pessoas entendidas e desinteressadas dessa provín
cia, sendo que haveis de discutir e conferenciar sobre que frutos, coisas e espécies se 
hajam de taxar e comodamente tributar aos ditos índios. Que correspondam essas ta
xas e tributos e equivalham eles ao interesse que justa e legítimamente lhes puder im
portar o dito servifo pessoal, se nao excederem o uso, a exafiio e a cobranfa dele. 

E, feíta esta comutafiiO, empenhar-vos-eis em que se reparta a cada índio o que ele as
sim há de dar e pagar nos ditos frutos, dinheiro e outras espécies, Ja.zendo um novo 
padrilo deles e da taxa mencionada, na forma que se referiu. 

E que tenham entendido os encomendeiros que o que isto montar, e niio mais, viio po
der levar e cobrar dos ditos índios, como se faz no Peru e na Nova Espanha. 

E a esta taxa haveis de fazé-la dentro de seis meses, a contar do tempo em que tiverdes 
recebido esta cédula, e po-la de imediato em execufifo, salvo se achardes e se vos ofere
cerem inconvenientes particulares tao grandes e inescusáveis, qllaís aquí nao se co
nhefam, e mostrar-se oportuno me cientificardes deles, antes de comefardes a executá
la e praticá-la. Porque somente neste caso podereis suspendé-la e dela desistir, avisan
do-me logo disso e das causas e motivos, que a tanto vos tiverem abrigado. 

E, se houver o caso de ficar vaga alguma encomenda, das que assim estiverem laxadas 
devido ao servifo pessoal, suspendereis a sua provisiio, até que de Jato esteja determi
nada a laxa. E aquele que nova.mente comefar a gozá-la, receba-a com esse encargo e 
saiba que se deve contentar com os frutos e espécies dela. E quanto a havé-lo Jeito e 
execlltado assim, avisar-me-eis na primeira ocasiiio possível, sendo que entiio me envi
areis a relafiiO e lista dos ditos índios e das novas taxas, acrescentando-lhe qllalquer 
tardanfa, omissiio ou dissimlllafiio. Nisso ter-me-ei por mal servido. E, além do mais, 
ha.verá de tomar-se conta grave de vós com respeito a resistencia que se vos fizer, e hiio 
de correr p01;, conta de vossa consciéncia os danos, agra.vos e menoscabos, que em aten
fiio disso sofrerem os índios. E cobrar-se-á a indenizafiiO deles a partir de vossos bens 
efazenda. 

Datada em Madrid, aos catorze de abril de mil e seiscentos e trinta e tres anos. Eu o 
Rei. 

Por mando do reí, nosso senhor, don Fernando Ruiz de Contreras." 
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