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ALEXANDRE DE GUSMÃO: 

DA LITERATURA JESUÍTA DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

RESUMO 

 

Este projeto de investigação incidiu sobre a ação de educação e evangelização dos 

jesuítas no Brasil colonial, tomando como objeto de análise a vida e obra do P.e 

Alexandre de Gusmão (Lisboa, 14 de agosto de 1629 – Baía, 15 de março de 1724). 

Num primeiro momento, tanto quanto a documentação consultada o permitiu, 

procedemos à reconstituição do seu percurso de formação académica e religiosa, 

incluindo os diversos cargos desempenhados nos quadros da Companhia de Jesus. 

Atendendo às críticas feitas ao seu governo da província da Assistência do Brasil nas 

duas últimas décadas de Seiscentos, num período de profundas dissensões entre os 

inacianos acerca das estratégias de missionação dos índios e da admissão e formação de 

sacerdotes naturais da terra, procuramos justificar a ação missionária de Gusmão, 

dividida entre a evangelização, a educação e a administração espiritual dos indígenas (e 

em menor escala dos escravos negros) e, com maior fervor, a assistência moral, 

religiosa e espiritual dos colonos e mamelucos, em resultado de uma reorientação dos 

propósitos de catequização e evangelização que guiaram os primeiros jesuítas na 

América Portuguesa. 

A partir da análise de um corpus textual composto por cartas manuscritas e obras 

impressas (Escola de Belém, Jesus nacido no Presépio, 1678; Historia do Predestinado Peregrino, e 

seu Irmão Precito, 1682; Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia, 1685; Sermão na Cathedral 

da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. João da Madre de Deus, primeiro 

Arcebispo da Bahia, 1686; Meditações para todos os dias da semana pelos exercicios das potencias da 

alma, conforme ensina Santo Ignacio, 1689; Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron, a Virgem 

Nossa Senhora na Companhia de Jesus, 1715; Eleição entre o bem e o mal eterno, 1720; O Corvo e a 

Pomba da Arca de Noé no sentido allegorico e moral, 1734; Arvore da Vida de Jesus Crucificado, 1734), 

efetuando o seu enquadramento literário-cultural e sócio-histórico, identificamos e 

sistematizamos as diferentes vias da perfeição cristã que o autor propõe para todos os 

estados de vida, implicando os pais na «boa criação» dos filhos nos bons costumes e nas 

letras, compendiando normas para disciplinar a vida e a atuação pastoral dos 

eclesiásticos, persuadindo os pecadores à reforma dos comportamentos e instigando os 
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cristãos a uma renovação interior que os conduza à salvação eterna, guiados pela 

meditação dos mistérios do nascimento e da paixão e morte de Jesus Cristo, pelas 

devoções marianas e pela consideração permanente dos novíssimos do homem. 

Integrando os textos nas linhas temáticas e no sentimento religioso caraterísticos 

do apostolado jesuítico, cotejando o pensamento pedagógico, religioso e espiritual do 

autor com os documentos estruturadores da Companhia de Jesus – as Constituições, a 

Ratio Studiorum, os Exercícios Espirituais e a Biografia de Santo Inácio – finalizamos 

o estudo com uma súmula da perfeição de vida cristã aconselhada por Alexandre de 

Gusmão, esclarecendo as definições teológicas e compendiando os atributos, os meios, 

os instrumentos e os impedimentos que devem ser tidos em conta pelos leitores pios que 

desejam progredir na via do aperfeiçoamento espiritual e merecer os prémios reservados 

aos bem-aventurados. 
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ALEXANDRE DE GUSMÃO: 

LITERATURE OF JESUIT SOCIAL INTERVENTION  

 

ABSTRACT 

 

This research project focused on the action of jesuit evangelization and education 

in colonial Brazil, taking as an object of analysis the life and work of priest Alexandre 

de Gusmão (Lisbon, August 14, 1629 – Bay, March 15, 1724). 

At first, as far as the documentation consulted allowed, proceeded to the 

reconstitution of its religious and academic training, including the various roles played 

in the frames of the Society of Jesus. Given the criticisms made by his provincial 

government assistance from Brazil in the last two decades of six hundred, over a period 

of deep dissensions between jesuits about indians missionary strategies and the 

admission and formation of the earth’s natural priests, we seek to justify the missionary 

activity of Gusmão, divided between the evangelization, education and the spiritual 

administration of the indians (and to a lesser extent of black slaves) and, with greater 

fervor, the moral, religious and spiritual assistance of settlers, as a result of a 

reorientation of the purposes of evangelization and catechism that have guided the first 

Jesuits in Portuguese America. 

From the textual analysis of a corpus composed of handwritten letters and printed 

works (Escola de Belém, Jesus nacido no Presépio, 1678; Historia do Predestinado 

Peregrino, e seu Irmão Precito, 1682; Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia, 

1685; Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. 

Fr. João da Madre de Deus, primeiro Arcebispo da Bahia, 1686; Meditações para 

todos os dias da semana pelos exercicios das potencias da alma, conforme ensina Santo 

Ignacio, 1689; Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron, a Virgem Nossa Senhora 

na Companhia de Jesus, 1715; Eleição entre o bem e o mal eterno, 1720; O Corvo e a 

Pomba da Arca de Noé no sentido allegorico e moral, 1734; Arvore da Vida de Jesus 

Crucificado, 1734), logging literary-cultural and socio-historical framework, identify 

and articulate the different routes of christian perfection that the author proposes to all 

states of life, involving parents in “good creation” of the children in morality and in 

letters, summarizing disciplinary standards for life and pastoral activity of ecclesiastics, 

persuading sinners to the reform of the behaviors and urging christians to an interior 
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renovation that lead to eternal salvation, guided by the meditation of the mysteries of 

birth and the passion and death of Jesus Christ, by Marian devotions and account 

standing man’s ultimate ends. 

Integrating texts into the thematic lines and religious feeling characteristic of 

jesuit apostolate, comparing the pedagogical thought, religious and spiritual of this 

author with documents founders of Society of Jesus –Constitutions, Ratio Studiorum, 

Spiritual Exercises and Autobiography of St. Ignatius – finished the study with a 

summary of the perfection of christian life advised by Alexandre de Gusmão, explaining 

the theological definitions and synthesized attributes, the means, instruments and 

impediments that must be taken into account by pious readers who wish to make 

progress towards spiritual improvement and deserve the awards reserved for blessed. 
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Introdução 

 

 

Não obstante a existência de uma ampla bibliografia relativa à presença da 

Companhia de Jesus no Brasil colonial, nem sempre concordante e em grande medida 

tributária da indispensável obra de Serafim Leite – iniciando-se a publicação dos 10 

volumes da História da Companhia de Jesus no Brasil em 19381 –, para uma completa 

compreensão do contexto político, cultural e religioso da ação jesuítica, julgamos que é 

fundamental conhecer em pormenor o pensamento e a contribuição educacional, 

cultural, social e teológica dos jesuítas que mais influíram neste período histórico. Neste 

sentido, embora encoberto pela figura hegemónica do padre António Vieira, como 

tantos outros jesuítas seus coetâneos e religiosos de outras ordens, Alexandre de 

Gusmão motivou até ao presente um número reduzido de estudos, maioritariamente 

relacionados com a História do Predestinado Peregrino e seu Irmão Precito2 – e note-

se que, apesar de ser o único representante da «novela alegórica» em língua portuguesa 

no século XVII, a última edição deste texto remonta a 1724 – ou com a proposta 

pedagógica delineada na Arte de Crear bem os Filhos na Idade da Puerícia3. Neste 

                                                   
1 Serafim LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, Lisboa-Rio de Janeiro, Portugália-
Civilização Brasileira, 1938-1950. 
2 Estudada no quadro da expressão alegórica maneirista e barroca por Sara AUGUSTO (A Alegoria na 
ficção romanesca do Maneirismo e do Barroco, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia – resultado da tese de doutoramento apresentada em 2004 à Faculdade de Letras 
da Universidade Católica Portuguesa de Viseu) e por Maria Micaela Dias Pereira Ramon MOREIRA (A 
Novela Alegórica em Português dos Séculos XVII e XVIII. O Belo ao serviço do Bem, Braga, 
Universidade do Minho, 2006 – Dissertação de doutoramento policopiada), a narrativa dos irmãos 
peregrinos foi ainda analisada no que concerne à simbologia dos percursos, ao significado etimológico do 
nome as cidades visitadas, à estruturação antitética e à intenção moral e catequética por Mário 
MARTINS, «História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito», Brotéria. Vol. 78, 1964, pp. 
697-708; Zulmira C. SANTOS, «Emblemática, memória e esquecimento: A geografia da salvação e da 
condenação nos caminhos do “prodesse ac delectare”: a História do Predestinado Peregrino e seu Irmão 
Precito (1682) de Alexandre de Gusmão SJ [1629-1724]», in A Companhia de Jesus na Península Ibérica 
nos sécs. XVI e XVII – espiritualidade e cultura. Actas do Colóquio Internacional (Maio de 2004). Porto: 
Instituto de Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras; Centro Inter-Universitário de História da 
Espiritualidade, Universidade do Porto, vol. II, 2004, pp. 563-81; e Paulo José Carvalho da SILVA e 
Marina MASSIMI, «A construção do conhecimento psicológico na obra História do Predestinado 
Peregrino e seu Irmão Precito (1685) de Alexandre de Gusmão S.J.», Revista da SBHC, 17, 1997, pp. 71-
80; e Sara AUGUSTO, «Entre o céu e o abismo ou a História do Predestinado Peregrino e seu irmão 
Precito», Máthesis, 16, 2007, pp. 125-143.  
3 Para além dos estudos fundamentais de Maria de Lurdes Correia FERNANDES, sobretudo em 
Espelhos, cartas e guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700), Porto, Instituto 
de Cultura Portuguesa, 1995, ou as considerações de António Gomes FERREIRA, em «Três propostas 
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quadro, de modo a contribuir para o conhecimento da ação educativa, catequética e 

disciplinadora dos jesuítas no Brasil, tomamos como figura central da nossa 

investigação o padre Alexandre de Gusmão, revelando de que modo a sua produção 

textual codifica modelos de comportamento moral e espiritual consentâneos com a 

vocação disciplinadora da Companhia de Jesus, propondo indicações precisas no campo 

da doutrinação moral, religiosa e espiritual destinada a suprir as necessidades 

catequéticas do Brasil da segunda metade de Seiscentos e inícios de Setecentos. 

Incidindo uma grande parte dos estudos que analisam a presença dos jesuítas em 

terras brasileiras sobre a atuação educativa, a atividade de evangelização e os conflitos 

entre os moradores e os religiosos inacianos a propósito da administração temporal e da 

exploração da mão de obra indígena, pretendemos explicitar a intervenção de Gusmão 

nesta polémica, reconstituindo por meio da documentação coligida, nomedamente nas 

cartas remetidas para Roma, o posicionamento político-doutinário deste discípulo de 

Santo Inácio enquanto provincial da Companhia de Jesus no Brasil durante o 

conturbado período que dividiu os jesuítas e lhes valeu a animosidade de boa parte dos 

colonos. Assim, no Capítulo I, depois de organizar os dados biográficos coligidos em 

documentos dispersos, expondo a sua formação académica e religiosa e recompondo os 

múltiplos cargos exercidos na ordem de Loyola, procuramos compreender a intervenção 

de Gusmão não só na disputa dos jesuítas com os colonos pelo governo dos índios, mas 

também na divergência entre os próprios inacianos acerca do modelo de missionação a 

implementar em terras de Vera Cruz. De resto, o projeto de evangelização de Gusmão 

não se limita ao domínio das missões e aldeias de índios reduzidos à doutrina cristã, 

alargando-se aos colégios urbanos e às atividades de assistência moral, religiosa e 

espiritual dos portugueses e mamelucos. Inserindo-se, deste modo, numa forma de 

apostolado orientada para o cuidado do próximo, pretende-se evidenciar como através 

dos seus escritos são apresentadas diferentes vias da perfeição cristã, difundindo normas 

de comportamento, exercícios espirituais e formas de devoção e piedade que conduzem 

à salvação das almas. 

No segundo capítulo, para contextualizar o pensamento de Gusmão no quadro da 

literatura jesuíta de intervenção social, moral e religiosa, socorremo-nos do conceito de 

                                                                                                                                                     
pedagógicas de finais de seiscentos: Gusmão, Fénelon e Locke», Revista Portuguesa de Pedagogia, 2ª 
Série, Ano XXII, vol. 22, 1988, pp. 267-91, refira-se que o pensamento pedagógico de Gusmão foi tema, 
entre outras investigações, de uma dissertação de mestrado redigida por Lais Viena de SOUZA, Educados 
nas letras e guardados nos bons costumes. Os pueris na prédica do Padre Alexandre de Gusmão S.J. 
(séculos XVII e XVIII), Salvador, Universidade Federal da Bahia, 2008. 
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«disciplinamento», definido não como imposição de uma disciplina coerciva e punitiva, 

por via de instrumentos que formam uma pedagogia do medo, mas como um conjunto 

de orientações e estratégias pedagógicas e persuasivas que visam a correção de 

costumes e a adoção de exercícios espirituais e práticas devotas, seja pela leitura de 

livros que conduzam à boa prática moral e espiritual, seja pela utilização didática de 

imagens ou, em alternativa, de representações emblemáticas e ecfrásticas, seja pelos 

sermonários exortativos à piedade e à conversão, seja pelas representações teatrais ou 

pelas procissões barrocas de grande espetacularidade4. Neste âmbito, e no contexto das 

preocupações religiosas e morais que nortearam as discussões e as decisões dos 

teólogos reunidos no Concílio de Trento, pretendemos enunciar o contributo do padre 

Gusmão para a reforma do comportamento individual, familiar e, por extensão, social 

no Brasil de finais de Seiscentos e inícios de Setecentos. A este respeito, começando por 

compendiar os princípios pedagógicos disseminados no conjunto da sua obra escrita, 

ainda que definidos, explicados e ilustrados maioritariamente na Arte de crear bem os 

filhos na idade da puerícia, e posteriormente aplicados no Regulamento por que se 

governava o Seminário de Belém da Cachoeira, procuraremos ainda coligir as 

orientações propostas por Gusmão tanto para a reforma da conduta dos eclesiásticos, 

instigando-os a abandonar vícios e atuações escandalosas e instruindo-os na correta 

administração dos sacramentos e restante ação pastoral, como para a disciplina moral, 

religiosa e espiritual dos cristãos, apontando-lhes os caminhos para a renovação interior 

e a salvação eterna. 

A preocupação com a perfeição espiritual, insistentemente ponderada e 

aconselhada por Gusmão, ocupa lugar central na quarta parte deste estudo, recuperando 

e reenquadrando temáticas recorrentes na literatura moral e espiritual como os 

Novíssimos do Homem, o desengano, a afirmação do Purgatório e a valorização das 

indulgências e sufrágios pelas almas dos defuntos. Ainda a respeito da definição e 

difusão dos meios essenciais para alcançar a união gloriosa com Deus, procuramos 

demonstrar de que modo este religioso se envolve na defesa dos mistérios da fé católica 

– em particular do mistério da puríssima conceção de Maria, isenta da mácula do 

pecado original – e, no quadro da espiritualidade jesuíta, na divulgação de formas de 

devoção mariana e na proposta de imitação de Jesus Cristo para merecer a eterna glória, 

seja através de afetuosas meditações do nascimento do Filho de Deus, seja através do 

                                                   
4 Cf. Federico PALOMO, A Contra-Reforma em Portugal (1540-1700), Lisboa, Livros Horizonte, 2006. 
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doloroso exemplo da paixão de Cristo. 

Por fim, no capítulo IV procederemos a um exercício de síntese, começando por 

definir a perfeição religiosa segundo as palavras de Gusmão, distinguindo os três graus 

que se manifestam nos atos de caridade vividos pelos incipientes, os proficientes e os 

perfeitos, correspondentes às tradicionais vias purgativa, iluminativa e unitiva, percurso 

gradual que permite ao cristão alcançar a perfeição de vida moral e espiritual. 

Assegurando o jesuíta que todo o homem devoto pode aspirar a um estado de união 

amorosa a Deus, realça-se a importância que para a consecução deste fim sobrenatural 

da alma imputa o autor aos atributos da perfeição moral e religiosa, expondo cada uma 

das virtudes teologais e morais e enumerando os atos religiosos em que se materializam; 

encarecendo a utilidade do uso adequado dos meios disponibilizados para o 

aperfeiçoamento na via da perfeição, sobretudo a oração vocal e mental, incluindo a 

meditação e a contemplação, e a prática de mortificação, tanto interna como externa; 

divulgando os instrumentos essenciais para o progresso espiritual da alma cristã, 

aconselhando o uso frequente dos sacramentos da eucaristia e da penitência, a prática 

constante do exame de consciência (particular e geral), a atenção ao ministério da 

palavra divina ou a conveniência da manifestação da consciência. E como para atingir o 

cume da perfeição considera ser indispensável conhecer e vencer as tentações da carne, 

do mundo e do demónio, não deixa Gusmão de desvendar os principais impedimentos 

internos e externos que dificultam o progresso da alma cristã na caridade divina. 

Apresenta-se ainda em anexo a transcrição dos principais documentos 

manuscritos que utilizamos ao longo do estudo da vida e obra do padre Alexandre de 

Gusmão e que constituíram o corpus que permitiu e enquadrou esta investigação. Na 

cópia destes textos consultados no ARSI, maioritariamente em latim, optámos por 

manter a ortografia original, tendo como objetivo tornar acessível ao leitor interessado 

documentos que se mantinham inteiramente desconhecidos, exceção feita a pontuais 

referências em estudos anteriores, sobretudo saídas da incansável pena do padre Serafim 

Leite. Este acervo documental, nunca estudado, conduziu a investigação cujos 

resultados aqui se apresentam e que teve como objetivo fundamental conhecer os 

contornos precisos da vida e da obra de Alexandre de Gusmão, contribuindo 

simultaneamente para um conhecimento mais rigoroso da atuação da Companhia no 

Brasil, na execução de um projeto pedagógico e espiritual orientado para um 

«disciplinamento» social que tornasse as sociedades do tempo mais «perfeitas», 

contribuindo idealmente para a harmonização dos diferentes grupos sociais. 
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Capítulo I 

Vida e obra de Alexandre de Gusmão 

 

 

1. Formação académica e religiosa e cargos exercidos na Companhia de Jesus 

Filho de Emanuel Vilela Costa e Joana Gusmão5, família de ilustre nobreza, 

Alexandre de Gusmão nasceu em Lisboa a 14 de agosto de 1629, recebendo o batismo 

na Igreja de S. Julião6. Ainda criança, sendo o seu pai destacado para funções de 

governo militar no Brasil, Gusmão chegou ao Rio de Janeiro a 14 de maio de 1644. 

Matriculado no Colégio da Companhia de Jesus, prosseguiu os estudos de 

Humanidades, iniciados em Lisboa, sendo, de acordo com o autor da «Compendiaria 
                                                   
5 Para reconstituir a vida e obra de Alexandre de Gusmão, ainda que tenhamos numa fase inicial utilizado 
as sempre preciosas informações de Diogo Barbosa MACHADO (Bibliotheca Lusitana, I, Coimbra, 
Atlântida Editora, 1965, pp. 95-96) e Inocêncio Francisco da SILVA (Dicionário Bibliográphico 
Portuguez (Edição fac-similada da ed. da I.N. de 1858-1923), Lisboa, IN-CM, 1987, I, p. 22, e VIII), e 
posteriormente beneficiado das anotações de Carlos SOMMERVOGEL (Bibliothèque de la Compagnie 
de Jesus, III, 1892, col.1960-1962) e do indispensável trabalho de Serafim LEITE (História da 
Companhia de Jesus no Brasil, Lisboa: Livraria Portugália; Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 
1949), socorremo-nos sobretudo do texto «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri 
Gusmani», que introduz o Compendium Perfectionis Religiosae (1783), correspondente quase na 
totalidade a uma desenvolvida vida de Gusmão, em latim, que tivemos ocasião de consultar no ARSI 
(Lus. 58, ff. 566-573). Às informações contidas nestas biografias desenvolvidas, acrescente-se ainda a 
leitura de um Compendium religiosae vitae, et felicissimi transitus Vener. P. Alexandri Gusmani in 
Provincia Brasilica (Lus. 58, f. 575); a nota biográfica com o título De P. Alexandro Gusmano, que 
resume as homenagens prestadas ao veneravel jesuíta, da efígie aos elogios fúnebres, das apreciações 
elogiosas de autores coetâneos ao processo de recolha de testemunhos da vida virtuosa e dos milagres que 
lhe foram atribuídos (Lus. 58, f. 577); um Elogium P. Alexander Guzman (Lus. 58, f. 579); ou ainda a 
significativa inclusão no Necrológio da Companhia de Jesus (Bras. 13, f. 39). 
6 A indicação do local do seu batismo apenas é feita no «PROLOGO AOS QUE LEREM» da Arvore da 
Vida, Jesus Crucificado. Dedicada à Santíssima Virgem Maria N. Sra. Dolorosa ao Pé da Cruz, Lisboa 
Ocidental, na Oficina de Bernardo da Costa Carvalho, Impressor da Religião de Malta, 1734. Dado à 
estampa por diligência do padre jesuíta Martinho Borges, este prólogo, contendo uma resenha dos 
principais dados biográficos de Gusmão, foi escrito com a função de justificar a edição póstuma deste 
tratado, juntamente com O Corvo e a Pomba da Arca de Noé no sentido Allegorico e Moral, publicado 
igualmente em 1734 por Bernardo da Costa. 
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Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri Gusmani», constantemente aplaudido tanto pela 

sua piedade como pelo seu engenho e, por seu amor e graça, recompensado com 

especiais benefícios divinos. O mesmo testemunho acrescenta ainda que, à medida que 

os louvores aumentavam, o jovem Alexandre assiduamente implorava nas suas preces 

que lhe fosse concedida faculdade de unir ao estudo a virtude, desejoso de se conservar 

firme nos exercícios espirituais e nas práticas virtuosas prescritas nas regras da ordem 

de Loyola7. 

Organizando-se o relato da vida e obra de Alexandre de Gusmão em 

conformidade com o modelo das vidas e biografias devotas que se multiplicaram nos 

séculos XVI e XVII, geralmente ordenadas pelos tópicos da «santidade»8, à narração da 

zelosa aplicação nos estudos durante a infância seguem-se os episódios reveladores das 

virtudes que distinguiram o jovem estudante, nomeadamente o recato, a prudência e a 

castidade. Destarte, durante um período de descanso dos estudos das letras humanas, 

sucedeu que a um pedido do governador da cidade para que representasse uma 

personagem numa comédia privada, por julgar estas representações escandalosas e 

indignas dos bons costumes e práticas virtuosas, Gusmão acabou por recusar, resoluto 

em nada admitir que pudesse ofender o seu pudor e a sua honra9. Em outra ocasião, 

igualmente caraterística destas «vidas exemplares», acometido por uma mulher de 
                                                   
7 A recomendação para que os jovens inacianos cuidem continuamente do seu progresso na doutrina e na 
vida espiritual foi, de resto, inscrita nas Constituições da Companhia de Jesus: «Para que los Scolares en 
estas facultades mucho aprovechen, primeramente procuren tener el ánima pura, y la intención del studiar 
recta; no buscando en las letras sino la gloria divina, y bien de las ánimas; y con la oración a menudo 
pidan gracia de aprovecharse en la dotrina para tal fin» (Obras Completas de San Ignacio de Loyola, 
edición manual, transcripción, introducciones y notas de Ignacio Iparraguirre, Madrid, [Editorial 
Catolica], 1982, parte IV, n. 360). Citaremos o texto das Constituições inacianas a partir da edição 
preparada por Ignacio Iparraguirre, indicando a parte da obra e o número da regra (Const 4: 360). 
8 Sobre a organização das vidas devotas em torno dos tópicos da «santidade», entre uma ampla 
bibliografia, leia-se a obra Erudizione e devozione. Le raccolte di vite di santi in età moderna e 
contemporanea (a cura di Gennaro Luongo), Roma, Viella, 2000. Para compreender a intencionalidade do 
recurso a estes tópicos hagiográficos na escrita de biografias devotas no Brasil setecentista, especialmente 
no quadro da ação apostólica – mas também de afirmação da Ordem de Santo Inácio –, salientamos os 
artigos de Zulmira C. SANTOS, «Em busca do paraíso perdido: a Chronica da Companhia de Jesu do 
Estado do Brasil de Simão de Vasconcellos, SJ», in José Adriano de Freitas Carvalho, dir., Quando os 
Frades Faziam História. De Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcellos, pp. 145-178; e «A literatura 
«hagiográfica» no Brasil do tempo do P.e António Vieira: da Chronica da Companhia de Jesu do estado 
do Brasil e do que obrarão seus filhos nesta parte do Novo Mundo (1663) às biografias devotas de Simão 
de Vasconcellos», Românica, 17, pp. 151-166. 
9 Sabendo-se que as representações teatrais jesuíticas assumiram um papel essencial nas estratégias de 
doutrinação e conversão dos índios, lembrando os autos compostos por Anchieta, com recurso ao 
bilinguismo, para inculcação dos princípios cristãos, ou ainda as peças compostas em latim e 
representadas nos colégios, Alexandre de Gusmão, ao recusar o papel que lhe teria sido atribuído, parece 
fazer eco dos moralistas que criticavam as representações, sobretudo comédias, pelos excessos nas 
palavras e nos gestos. Para o contexto português, veja-se António Maria Martins MELO, Teatro jesuítico 
em Portugal no século XVI, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
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condição distinta que ardia pelo amor dele, dela fugiu com firmeza para que não ficasse 

cativo de algum agrado feminino, confirmando-se uma vez mais a honestidade em que 

já de primeira idade se assinalava 10. 

Louvado na sua infância modelar, Alexandre de Gusmão distinguiu-se igualmente 

durante a formação académica e espiritual necessária para responder às exigências 

teológicas da vocação apostólica da ordem inaciana, conforme prescrito na parte IV das 

Constituições11. Ainda no Rio de Janeiro, a 27 de outubro de 1646, Alexandre de 

Gusmão ingressou com dezassete anos na Companhia de Jesus12. E embora as fontes 

documentais não o refiram, o jovem Alexandre cumpriu certamente os exames 

indicados nas regras para admissão de novos membros na Companhia – nomeadamente 

o «exame primeiro e geral» a que se juntavam outros «particulares»13 –, indispensáveis 

para avaliar a idoneidade dos candidatos, aferir das suas qualidades físicas, intelectuais 

e religiosas ou identificar os impedimentos14 que pudessem perturbar a sua vocação 

religiosa. Lembremos também que este primeiro contacto com o instituto jesuíta 

                                                   
10 A narração destes episódios reveladores do comportamento virtuoso de Alexandre pode ler-se em 
«Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri Gusmani», in Compendium Perfectionis 
Religiosae, pp. 1-2, ou no manuscrito Lus. 58, f. 566. 
11 No início da IV parte das Constituiciones de la Compañía de Jesus, tratando «Del instruir en letras y en 
otros medios de ayudar a los próximos los que se retienen en la Compañía», afirma-se que a admissão e 
prosseguimento dos estudos no seio da ordem inaciana se orientava para a preparação do jesuíta com vista 
à atividade apostólica: «admittir mancebos que con sus buenas costumbres e ingenio diesen speranza de 
ser juntamente virtuosos y doctos para trabajar en la viña de Cristo nuestro Señor» (Const 4: 308). 
Lembremos que a formação académica e espiritual do jesuíta obedecia a diferentes fases, direccionadas 
para a completa identificação do sujeito com a espiritualidade inaciana, desde a admissão inicial aos votos 
definitivos. 
12 Acerca da entrada de Alexandre de Gusmão na Companhia de Jesus, Barbosa Machado indica que o 
jovem «abraçou o instituto da Companhia de JESUS, quando contava desessete annos, em o Collegio da 
Bahia a 28 de Outubro de 1646» (Bibliotheca Lusitana, I, p. 95). Contudo, com base nos documentos 
consultados nos arquivos da Companhia em Roma, Serafim Leite corrigiu o local e a data: Colégio do Rio 
de Janeiro, 27 de outubro de 1646 (História da Companhia de Jesus no Brasil, VIII, p. 66). Acerca da 
data de entrada no noviciado, na documentação consultada encontramos uma única vez a indicação de 28 
de outubro de 1646 (Bras. 10-2, f. 273), coincidindo todos os outros catálogos na indicação do dia 27 para 
o registo de entrada de Gusmão na ordem inaciana. A confirmação do colégio do Rio de Janeiro como 
instituição que recebeu de início Gusmão surge ainda no manuscrito Compendium religiosae vitae, et 
felicissimi transitus Vener. P. Alexandri Gusmani in Provincia Brasilica (Lus. 58, f. 575). 
13 «Primero Examen y General que se ha [A] de proponer a todos los que pidieren ser admitidos en la 
Compañía de Jesús» (Const: 1-133). 
14 Em resultado dos exames de admissão que seguramente cumpriu e também da sua longa experiência 
como mestre de noviços, professor, confessor e diretor espiritual, ao compendiar os meios e instrumentos 
fundamentais para alcançar a perfeição religiosa, tendo como destinatários privilegiados os jovens 
noviços e escolásticos dos colégios jesuíticos, Alexandre de Gusmão demorou-se na explicação dos 
principais impedimentos que perturbam as disposições de espírito dos mais jovens, conforme teremos 
ocasião de referir posteriormente. 
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constituía uma «primeira provação»15, que podia estender-se por cerca de duas semanas, 

período em que o jovem era introduzido pelo diretor espiritual nas formas de oração e 

meditação caraterísticas do espírito de Loyola. De grande utilidade para aferir se o 

pretendente se conformava com a natureza e o fim da Companhia de Jesus, estes dias 

assumiam uma feição marcadamente purgativa e de renovação interior, devendo o 

aspirante ao noviciado fazer apenas a primeira semana dos Exercícios Espirituais, 

reservando-se o cumprimento de alguns exercícios da segunda semana somente aos 

mais proficientes nas matérias do espírito. Deste modo, ao realizar as meditações sobre 

o pecado e o exercício central do exame quotidiano de consciência, preparava-se o 

jovem para a confissão geral de toda a vida que necessariamente antecedia a entrada no 

noviciado16. 

Após a provação inicial, iniciou Alexandre o noviciado, ou segunda provação – 

cumprido tanto pelos irmãos leigos que se destinavam aos ofícios domésticos e 

temporais como pelos que fossem chamados para o sacerdócio –, pronunciando no final 

os votos religiosos simples de obediência, pobreza e caridade. Sem narrar em pormenor 

o tempo de prova da vocação de Alexandre de Gusmão para o serviço divino e o auxílio 

do próximo – período que, de acordo com o instituto da Companhia, podia variar entre 

seis meses ou um ano do «noviciado puro» (centrado apenas na formação espiritual e, 

portanto, sem qualquer preocupação com o progresso académico), e o limite de dois 

anos, de acordo com o juízo do mestre de noviços e do reitor e as necessidades 

apostólicas e de ensino nas missões e nos colégios –, uma vez mais o responsável pela 

redação da vida de Gusmão acentua o seu comportamento exemplar. Tendo por diretor 

espiritual o P.e João de Almeida17, homem pio e zeloso no cuidado da perfeição dos seus 

                                                   
15 Cf. A parte I das Constituições jesuítas, tratando «Del admittir a probación», fornece as instruções 
essenciais acerca de quem tem autoridade para admitir na provação, as instruções fundamentais para saber 
que jovens devem ser recebidos, o conhecimento dos impedimentos para a sua admissão e os modos 
usados nas casas de provação (Const 1: 138-203). 
16 Embora fosse já praticada ao longo do século XVI, a confissão geral difundiu-se no universo católico 
moderno muito por força da ação da Companhia de Jesus. Com efeito, assumindo particular importância 
na espiritualidade da ordem de Loyola – divulgando o fundador da Companhia de Jesus a conveniência de 
se fazer a confissão geral depois de cumpridos os exercícios da primeira semana em torno da meditação 
dos pecados cometidos, antes de ser admitido como noviço e ainda antes de ser feito membro de alguma 
congregação mariana –, este exercício de penitência orienta-se essencialmente para a renovação interior 
do sujeito e para o aperfeiçoamento da sua vida espiritual. Cf. Adriano PROSPERI, Tribunali della 
coscienza: Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996, pp. 487-489. 
17 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, p. 2. Para a construção da imagem de «santidade» que o autor 
da vida de Gusmão pretende justificar – inserindo-se a escrita desta biografia no processo de canonização 
do padre jesuíta – não deixa de ser significativa a associação do jovem noviço ao Pde João de Almeida, 
venerável jesuíta que mereceu anterior fama sanctitatis. Com efeito, ao redigir a Vida do Padre João de 
Almeida, da Companhia de Jesus da Provincia do Brasil (Lisboa, na Oficina Craesbeckiana, 1658), 
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discípulos, esforçava-se o jovem Alexandre por imitar os seus louváveis costumes e 

notável devoção18, procedendo de tal maneira no noviciado que guiava os seus irmãos 

para a virtude com a honestidade das ações e a luz do perfeito exemplo19.  

Após o noviciado, prosseguiu Alexandre de Gusmão os seus estudos no Colégio 

do Rio de Janeiro. De acordo com o plano de estudos determinado no Ratio Studiorum 

para as escolas da Companhia de Jesus, frequentou o curso de Letras Humanas20, 

dividido em Gramática, Humanidades e Retórica, orientando-se esta formação 

elementar para o desenvolvimento das competências de expressão em latim, nas 

modalidades da oralidade e da escrita, com correção, elegância e capacidade de 

persuasão21. Com um maior conhecimento das regras gramaticais da línguas latina e 

portuguesa, introduzido nos domínios estilísticos do texto e beneficiando da erudição 

proveniente dos textos lidos – estudos sempre orientados ad maiorem Dei gloriam22 e 

                                                                                                                                                     
Simão de Vasconcelos pretendeu não só glorificar a atividade missionária, as virtudes morais cristãs ou as 
práticas de oração deste «varão ilustre em virtude», mas também afirmar a estratégia de evangelização 
utilizada pela Companhia de Jesus na Assistência do Brasil, por aqueles tempos merecedora de críticas de 
outras ordens religiosas e igualmente motivo de dissensões entre os próprios discípulos de Santo Inácio, 
questão que se prolongou até final do século, acabando Gusmão por desempenhar um papel determinante 
na sua resolução. 
18 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, p. 2; Lus. 58, ff. 566 e 575. Sendo o noviciado um tempo de 
provação, em cumprimento das regras da parte III das Constituições, e guiado pelo Mestre de Noviços, 
Alexandre cumpriu certamente as provas destinadas tanto a apagar os vícios e maus costumes como a 
fomentar a prática das virtudes requeridas ao religioso da Companhia, até porque muitas delas são 
prescritas tanto no Regulamento que compôs para o Seminário de Belém como nas instruções que 
difundiu no conjunto dos seus textos ao explicar as vias de acesso à perfeição religiosa dos jovens 
inacianos que em diferentes momentos instruiu e educou. Lembremos que estes exercícios tanto se 
dirigiam ao progresso espiritual (leituras piedosas e edificantes, exame diário de consciência, confissão a 
cada oito dias, penitências e mortificações, ouvir missa, oração e meditação…) como ao disciplinamento 
interior e exterior do noviço (desde a observância da temperança, honestidade e decência nas refeições, o 
desejo de pobreza e desapego dos bens materiais como vestidos e mantimentos, a paciência e obediência 
nas enfermidades, a execução com toda a devoção possível dos ofícios mais humildes…). Cf. Const 3: 
243-306. 
19 Através de um discurso marcadamente laudatório, em todo o exercício de reconstrução da memória de 
Gusmão o autor salienta a sua exemplaridade nos estudos e na piedade, percetível tanto no tirocínio como 
no tempo seguinte em que se ocupou com grande cuidado dos estudos (Lus. 58, f. 566), procurando 
inculcar a ideia de que o jovem cumpria com excelência os princípios que deveriam orientar os noviços e 
escolásticos. Esta era, aliás, a conceção do próprio Santo Inácio: «Así mesmo a particulares procurarán de 
aprovechar en conversaciones pias, aconsejando y exhortando al bien obrar, [F] y en Ejercicios 
Spirituales» (Const 7: 648). 
20 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, p. 2. 
21 Cf. Rómulo de CARVALHO, História do Ensino em Portugal: desde a Fundação da Nacionalidade 
até ao fim do Regime de Salazar-Caetano, Lisboa, Fundação Calouste de Gulbenkian, 2001, pp. 334-341. 
22 Consistindo a vocação essencial dos religiosos da Companhia de Jesus em zelar pelo bem da alma do 
próprio e a salvação do próximo, define-se nas Constituições da Ordem a necessidade de qualquer 
escolástico formado se aplicar nos estudos que favoreçam este duplo fim, indicando-se mesmo as 
matérias mais convenientes para a sua formação: «Siendo el fin de la dotrina que se aprende en esta 
Compañía ayudar con el divino favor las ánimas suyas y de sus próximos, con esta medida se 
determinarán en universal y en los particulares las facultades que deben aprender los Nuestros, y hasta 
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que, no cumprimento da «imitação» que fundamenta e legitima os textos daqueles 

séculos, se refletem nas matérias tratadas, nas estratégias discursivas, nos esquemas 

argumentativos, no estilo e artifício do texto, nas fontes autorais… –, prosseguiu 

Alexandre de Gusmão o seu percurso formativo. Principiando o curso de Artes, a 5 de 

agosto de 1651 começou a ouvir as lições de Filosofia. Posteriormente, já no colégio da 

Baía, começou a 4 de fevereiro de 1656 o curso de Teologia23, abrangendo a teologia 

moral e a teologia especulativa, estudos reservados aos candidatos ao sacerdócio. Ainda 

que constitua um tópico recorrente no conjunto dos escritos hagiográficos, e por tal 

motivo devam merecer uma leitura prudente, repetem-se as informações de que este 

venerável jesuíta não só pela inteligência como pela conduta virtuosa tomava a palma 

aos seus condiscípulos24. A este respeito, refere o autor da «Compendiaria Narratio 

Vitae et Virtutum P. Alexandri Gusmani» que nos estudos de teologia era Gusmão 

sumamente admirado, porque ainda que a todos excedesse em doutrina, transferia 

humildemente os louvores recebidos para os companheiros e não atribuía aos seus 

estudos outra finalidade que obedecer em tudo à divina vontade, procurando através do 

                                                                                                                                                     
dónde en ellas deben passar. Y porque generalmente hablando ayudan las Letras de Humanidad de 
diversas lenguas y la lógica [A] y Filosofía Natural y Moral, Metafísica y Teología escolástica y positiva 
[B] y la Scritura sacra» (Const 3: 243-306). Nesta regra aconselham-se as matérias que foram organizadas 
no Ratio Studiorum nos Cursos de Filosofia ou Artes – com o estudo de Dialética, Lógica, Física e 
Matemática – e o Curso de Teologia – onde se estudava Teologia Escolástica, Sagrada Escritura, Hebreu 
e a Casuística. Cf. Rómulo de CARVALHO, História do Ensino em Portugal, pp. 341-353. 
23 As datas de início do triénio em Filosofia e do quadriénio em Teologia são indicadas numa extensa nota 
biográfica de Gusmão inserida num dos catálogos da província brasílica da Companhia de Jesus (Bras. 
10-2, f. 273). 
24 Como seria de esperar, atendendo a que a narrativa da vida de Alexandre de Gusmão se insere no 
propósito de exaltação da obra de evangelização, doutrinação, ensino e consolação espiritual dos 
discípulos de Santo Inácio na América Portuguesa, todas as informações colhidas são particularmente 
elogiosas acerca das suas virtudes, piedade e talento para os estudos, até porque muitas delas foram 
certamente escritas no contexto da preparação do processo de canonização que se seguiu à sua morte «em 
fama de santidade», merecendo-nos, por tal razão, algum distanciamento crítico na sua leitura. No 
entanto, ainda que estejamos nitidamente perante panegíricos de caráter edificante e motivados por 
objetivos bem definidos, ressalte-se que todas as informações enviadas para Roma corroboram estas 
apreciações. No que respeita ao sucesso académico de Alexandre, uma informação privilegiada provém 
dos Catálogos Trienais, elaborados pelos provinciais, que, segundo modelo imposto a partir da década de 
oitenta do século XVI, forneciam informações mais detalhadas acerca de cada jesuíta, incluindo a sua 
biografia, talento e ofício. Segundo o Catalogus Secundus Sociorum in Brasilia Missus ad R. P.N. anno 
1683, sendo de temperamento «cholericus», mas possuidor de talento, juízo e prudência, Gusmão é 
distinguido pelo seu aproveitamento nas letras humanas, na filosofia e teologia: «Ingenio, iudicis, et 
prudentia optima. An philosophia, theologia, et humanioribus literis profecit bene» (Bras. 5-2, f. 71). Para 
a compreensão do processo de elaboração dos catálogos, tanto o Catálogo Anual – também dito Catálogo 
Breve, com a lista dos jesuítas de cada província, distribuídos por colégio ou residência, e indicação das 
funções de cada um –, como o Catálogo Trienal, mais detalhado, veja-se Charlotte CASTELNAU-
L’ESTOILE, Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil 1580-
1620, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, p. 175 ss. 
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estudo das letras amar e honrar a Deus e auxiliar o próximo25. 

Depois de concluir o terceiro ano de Teologia, foi admitido às ordens sacras a 18 e 

22 de novembro e ordenado sacerdote a 2 de dezembro de 165826. Como era usual, 

ainda antes de receber a ordem sacerdotal, ensinou nos colégios da Companhia do Rio 

de janeiro e da Baía. Ainda estudante do curso de Filosofia, sendo aprovado como 

muitíssimo apto nas matérias ensinadas, foi indicado para a direção dos irmãos e 

escolares, sendo, a partir de 7 de julho de 1654, mestre de noviços no colégio 

fluminense durante cinco anos27. Transitando para a Baía a 11 de agosto de 1659, 

desempenhou diferentes funções no colégio da cidade: além de ensinar por algum tempo 

Retórica, tendo sido nomeado pelos companheiros auxiliou o mestre de noviços e, a 

título de ministro, o reitor da Baía28. Voltando ao Colégio do Rio de Janeiro a 15 de 

novembro de 1662, ocupou-se por um ano do ensino dos escolásticos jesuítas e alunos 

externos29, foi professor de Humanidades30, dedicou-se à pregação e exerceu de novo o 

ofício de mestre de noviços31. De permeio, «como tivesse particular génio para o 

governo»32, foi promovido pelos Superiores da Ordem aos mais elevados lugares da 

Religião, sendo nomeado vice-reitor no dia 7 de março de 166333 e posteriormente reitor 

do Colégio de S. Miguel34, na cidade de Santos, permanecendo nesta função até 12 de 
                                                   
25 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, p. 3. Conforme à doutrina de Santo Inácio de Loyola, a única 
finalidade da Companhia de Jesus, e de cada um dos seus membros, consiste em «attender a la salvación 
y perfección de las ánimas proprias con la gracia divina, mas con la mesma intensamente procurar de 
ayudar a la salvación y perfección de las de los próximos» (Const, «Primero Examen y General»: 3). 
26 Bras. 10-2, f. 273. 
27 Bras. 10-2, f. 273. 
28 Bras. 5-2, f. 208, n.º 14: Cathalogus sociorum qui in Brasilia vivunt, missus ad R. P. G. Manso, 
Octobris, 1660. Segundo o abade de Sever, ao seu vigilante cuidado no ofício de mestre de noviços, 
exercitado tanto no Colégio do Rio de Janeiro como da Baía, se deveu «frutificarem em beneficio da 
Religião as tenras plantas que eraõ cometidas ao seu cuidado». Barbosa MACHADO, Bibliotheca 
Lusitana, I, p. 95. 
29 Bras. 10-2, f. 273. 
30 Bras. 5-2, f. 2v, n. 15: Cathalogus sociorum in Prov. Brasilica. Anno 1662./ Collegium Flumine 
Januarii/ Sacerdotes, enviado pelo provincial José da Costa. 
31 Lus. 5-2, f. 31: Catalogus subditorum ex provincial Brasiliae an. 1677 / Collegium Bahyense/ 
Coadjutores: «P. Alexander de Gusman, votorum professus, agit magistrum Novitiorum, et concionatur». 
32 Barbosa Machado justifica a confiança dos Superiores da Ordem na atribuição dos mais importantes 
cargos académicos e religiosos a Gusmão pela sua «applicaçaõ as sciencias escolásticas» e ao «particular 
génio para o governo», revelado nas competências evidenciadas na direção e governo dos irmãos menores 
(Bibliotheca Lusitana, I, p. 95). 
33 Bras. 5-2, f. 29v: Cathalogus Sociorum in Provincia Brasilica. Anno 1663 / Collegium Sancti 
Michaelis in oppido Sanctorum, assinado por José da Costa. 
34 Bras. 5-2, f. 15, n. 190: Cathalogus 1us Sociorum qui in Brasilia vivunt, missus ad R. P. G. Manso, 
Octobris, 1663; Bras. 10-2, f. 273. 
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julho de 1665. Durante este período, como reconhecimento das suas virtudes, disciplina 

e talentos, a 2 de fevereiro de 1665 emitiu a profissão solene35, que foi recebida pelo 

reitor Francisco Avelar na igreja do colégio fluminense, instituição em que, já professo 

de quatro votos, foi prefeito dos estudos e examinador do curso do P.e Eusébio de 

Matos, atuando com a vigilância indicada no Ratio Studiorum para que o conhecimento 

das matérias estudadas e as provas nos atos públicos merecessem o aplauso de todos36. 

A mesma preocupação com o aproveitamento escolar e o combate a todas as formas de 

negligência teve certamente no ano seguinte, ao retomar a reitoria do Colégio de Santos 

(de 15 de abril de 1666 a 5 de junho de 1667), voltando em seguida ao Rio de Janeiro 

para se ocupar por um biénio da educação dos noviços até ser constituído reitor do 

Colégio do Espírito Santo (9 de março de 1669). Após uma prolongada experiência de 

instrução, ensino e administração de algumas das principais casas e colégios da 

Companhia de Jesus, regressou à Baía no dia 26 de junho de 167037, onde, por volta de 

22 de junho de 1672, se ocupava com o magistério dos noviços38, conduzindo-os 

zelosamente no caminho da perfeição de vida não só através dos ministérios da 

pregação e da confissão, mas também com o fruto das suas conversações e 

ensinamentos, os quais, no final daquela década, começou a fixar por escrito em obras 

«literárias» de índole espiritual. 

Estabelecendo-se definitivamente na Baía após anos de magistério e direção de 

colégios em diferentes capitanias, acumulando experiência e saberes que lhe valeram o 

reconhecimento não só da sua vocação para o ensino e pregação, mas também para as 

funções de governo39, ascendeu naturalmente aos cargos de direção da ordem inaciana. 

Num primeiro momento, de 13 de novembro de 1676 a 15 de agosto de 167940 teve um 

primeiro contacto com as responsabilidades e exigências da direção da Companhia de 

Jesus no Brasil enquanto secretário do P.e José de Seixas, provincial entre 1675 e 

                                                   
35 Lus. 58, ff. 124-125v, n. 135. 
36 Bras. 10-2, f. 273. 
37 Lus. 5-2, f. 33-33v: Catalogus sociorum qui resident in Provincia Brasilica, completens Collegia, 
domus, et residentiae. Anno 1670. Lus. 5-2, f. 36: Catalogus sociorum in Provincia / Completens 
Collegia, et Residentis. Anno 1671; Bras. 10-2, f. 273. 
38 Bras. 10-2, f. 273.  
39  No Catalogus Secundus Sociorum in Brasilia Missus ad R. P.N. anno 1683 Gusmão é apresentado 
como particularmente hábil para o ensino, a pregação e a governação: «Habet talentum ad omnis his 
facultates docendas, ad concionandum, et ad gubernandum» (Bras. 5-2, f. 71). 
40 Bras. 10-2, f. 273. 
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168141. Em seguida, ocupando-se uma vez mais da instrução dos noviços, foi chamado 

a 5 de agosto de 168142 para reitor do Colégio da Baía, principal instituição de ensino da 

América Portuguesa. Culminando o percurso de ascensão nas estruturas da Ordem de 

Loyola, como reconhecimento dos seus méritos na administração dos recursos humanos 

e materiais, três anos depois foi-lhe confiado o governo da Companhia de Jesus na 

Província do Brasil. Com efeito, tendo sido designado pelo P.e Geral para as funções de 

provincial em meados de 1684 – embora apenas tomasse posse no início de dezembro 

desse ano, porque o P.e António Oliveira, seu antecessor, se demorou numa visita às 

capitanias do Sul –, manteve-se no governo dos assuntos temporais e espirituais da 

Companhia até 15 de maio de 168843. 

Dando cumprimento à obrigação regimental de efetuar visitas anuais às casas e 

missões da Assistência do Brasil, para mais numa época em que os jesuítas se 

envolveram uma vez mais em controvérsias motivadas pela defesa da liberdade dos 

índios que tantos dissabores lhes havia causado nas décadas antecedentes, em de março 

de 1685 Gusmão teve necessidade de se deslocar às vilas de São Paulo e Santos com o 

intuito de encontrar uma solução que satisfizesse tanto os moradores e proprietários de 

fazendas e engenhos como os jesuítas que zelavam pela doutrinação e assistência dos 

indígenas. Firmado um acordo entre as partes em contenda, quando regressava ao Rio 

de Janeiro, depois de visitar o colégio de Santos, a fragata da Companhia foi atacada e 

tomada por piratas, sendo Gusmão, acompanhado dos restantes religiosos e seculares, 

num total de quarenta passageiros, abandonados numa praia deserta. Seis dias depois, 

contando unicamente com os auspícios divinos e o amparo da Virgem – afirmam os 

                                                   
41 Lus. 5-2, f. 39v, n. 9 e f. 220, n.º 9. Para conhecer os factos essenciais do provincialato do P.e José de 
Seixas, veja-se S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, pp. 63-65. 
42 Bras. 10-2, f. 273. A indicação de que Gusmão presidia ao governo do Colégio baiano encontra-se no 
Catálogo Trienal de 1683 (Lus. 5-2, f. 57, n. 41). Neste ano, dirigiu – e terá participado enquanto artífice 
particularmente hábil nos trabalhos com casco de tartaruga – as obras realizadas na sacristia da Igreja do 
Colégio. Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 125. 
43 Tendo obrigação de informar o P.e Geral acerca dos principais acontecimentos da Província, era 
supremo administrador de todos os religiosos da Companhia, distribuindo-os pelos ofícios e casas em 
função dos seus talentos e das necessidades da Ordem, e tinha o poder de admitir ou despedir os 
candidatos que fossem considerados inadequados ao espírito jesuítico. Acerca da data de início do 
provincialato de Gusmão, ainda que coincidam todos os catálogos na indicação do ano de 1684, refira-se 
ainda assim que um documento que se carateriza pelo detalhe e precisão nas datas mais importantes do 
percurso académico e administrativo do padre jesuíta aponta o dia 29 de março de 1685: «vigesima nonna 
Martii anni 1685 per tot meritorum continuos gradus in Supremũ Provinciae Moderatorem est evectus» 
(Bras. 10-2, f. 273). Cf. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 66. 

O primeiro provincialato do P.e Alexandre de Gusmão, com referência às tensões vividas no seio da 
ordem inaciana, foi compendiado por S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, pp. 66-
71. Ver também Synopsis historiae Societatis Jesu, Lovaina, Typis ad Sancti Alphonsi, 1950, col. 655. 
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testemunhos respigados em várias cartas que relatam o sucedido –, famintos e com 

roupas indigentes, expostos a moléstias e perigos da própria vida, prosseguiram por 

terra e mar em direção ao colégio fluminense, onde foram caridosamente acolhidos, 

seguindo mais tarde o provincial para a Baía a bordo de um navio de carga44. 

Durante o quadriénio em que conduziu a Assistência da Companhia no Brasil, 

Gusmão teve ainda oportunidade de delinear e concretizar um projeto educativo que 

haveria de lhe granjear os mais elevados louvores na América Portuguesa, assumindo 

pessoalmente a direção dos trabalhos de construção e organização do Seminário de 

Belém da Cachoeira, que se começou a erigir a 13 de abril de 168745, angariando 

recursos materiais, solicitando donativos, requerendo dotações da coroa e compondo as 

ordenações para a regulação das questões pedagógicas e administrativas desta 

instituição de ensino preparatório. Sendo este um projeto em grande medida pessoal, 

após cessar as funções governativas na Ordem de Loyola, a 13 de junho de 169046 

tornou-se o primeiro reitor do Seminário, sendo substituído neste ofício pelo P.e Manuel 

dos Santos três anos depois47. Nesta fase adiantada da sua vida, teve ainda forças físicas 

e faculdades intelectuais suficientes para perseverar na sua paixão pela instrução dos 

mais jovens, tendo lido durante o ano de 1692 as aulas de Teologia Moral na classe do 

                                                   
44 Nas cartas enviadas a Roma são várias as referências à captura do provincial e seus companheiros pelos 
piratas. Um dos primeiros a dar esta notícia foi o reitor do colégio do Rio de Janeiro, Domingos Barbosa, 
em Carta ao P. Geral de 1 de maio de 1685, dando igualmente conta dos graves prejuízos para os colégios do 
Rio de Janeiro e da Baía, avaliados em cerca de 12 a 13 mil cruzados (Bras. 3-2, f. 124). O próprio Alexandre 
de Gusmão, cumprindo as funções de provincial, enviou para Roma notícias relativas aos piratas que 
infestavam as águas do Brasil. Ainda no Rio de Janeiro, em carta de 17 de maio, informou o superior Geral da 
desgraça que os piratas lhe ocasionaram, contabilizando igualmente as perdas, noticiando também a captura e 
posterior libertação dos jesuítas expulsos do Maranhão na costa do Paraná por outros odiosos piratas (Bras.3-
2, f. 202; Bras. 10-2, f. 273). Já antes, numa das primeiras cartas remetidas ao Geral, com data de 27 de julho 
de 1684, relatara o roubo de dois navios, um do colégio da Baía e outro do Rio de Janeiro, e descrevera a 
bárbara mutilação e morte do P.e Domingos Fernandes às mãos dos heréticos piratas: «aure primum dissecta, 
eique assata ignem tradens ad comedendum» (Bras. 3-2, f. 181). Em missiva datada de 20 de julho de 
1686, entre as principais tribulações vividas pelos inacianos em terras do Brasil, a par da letal epidemia do 
«mal da bicha», insistia Gusmão nos contínuos ataques de piratas, noticiando o naufrágio de mais três 
embarcações durante a fuga às perseguições marítimas (Bras. 26, f. 135). Na nota biográfica de Gusmão, 
Barbosa Machado encontra na firme confiança deste jesuíta em Deus a razão para o divino «auxilio em os 
mayores perigos escapando huma vez da insolência dos piratas, e outra da fúria das ondas» (Bibliotheca 
Lusitana, I, p. 95). O episódio do aprisionamento da fragata jesuítica da Província do Brasil é referido 
também por S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 67; VI, pp. 249-260. 
45 Bras. 10-2, f. 273: «decima tertia Aprilis anni 1687 jacit prima fundamenta Seminario Bethlemico». 
Ainda que as obras da construção se tenham iniciado nesta data, o pedido de autorização para a fundação 
do Seminário foi remetido ao Padre Geral em data posterior, a 4 de Junho de 1687. Cf. Carta do P. 
Alexandre de Gusmão provincial ao Padre  Geral Tirso González, da Baía, 4 de Junho de 1687 (Bras. 3-2, f. 
234); e F. RODRIGUES, A Companhia de Jesus em Portugal e nas missões: esboço histórico, superiores, 
colégio: 1540-1934. Porto, Apostolado da Imprensa, 1935, p. 65. 
46 Bras. 5-2, f. 85v: Cathalogus Brevis Provinciae Brasilicae. Anni 1692. 
47 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 189. 
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primeiro ano do Colégio da Baía48. 

Embora por estes anos se mantivesse ocupado com a conclusão das obras e 

elaboração do regulamento do Seminário de Belém, fosse pela sua experiência de 

administração e governo das instituições da Companhia de Jesus, fosse pela fama de 

homem virtuoso que lograra, fosse pelo círculo de amizades e influências de que fazia 

parte em volta do Colégio da Baía, Gusmão permaneceu sempre muito próximo dos 

superiores da Província. Assim sendo, com a morte do provincial Manuel Correia49, 

motivada pelo «mal da bicha» que atingiu a Baía, Gusmão, enquanto vice-provincial, 

assumiu as suas funções a 7 de julho de 169350 e, confirmado por Roma a 20 de maio de 

1694, pela segunda vez geriu os assuntos da Companhia de Jesus na Província do Brasil 

até ao dia 2 de dezembro de 169751. 

Já de avançada idade, depois de se confrontar uma vez mais com as controvérsias 

que dividiam os filhos de Santo Inácio e ter as suas capacidades de governo 

questionadas pelos seus opositores em terras de Vera Cruz52, então livre da 

responsabilidade de comandar os homens e administrar os bens materiais de toda a 

Província, dedicou os últimos anos de vida a compor obras devotas para a orientação 

dos comportamentos e o progresso espiritual dos seus irmãos inacianos e de todos os 

cristãos que procurassem a salvação da alma e a perfeição religiosa. Sempre no «seu» 

Seminário de Belém, a partir de 22 de julho de 1698, dois meses depois de concluir o 

                                                   
48 Bras. 5-2, f. 84: Cathalogus Brevis Provinciae Brasilicae. Anni 1692. 
49 Os dados biográficos do P.e Manuel Correia, assim como os principais factos relativos à sua curta 
administração da Província do Brasil, encontram-se em S. LEITE, História da Companhia de Jesus no 
Brasil, VII, pp. 115-116. 
50 O próprio Alexandre de Gusmão, enquanto vice-provincial, deu notícia ao Padre Geral da morte do 
provincial Manuel Correia, vitimado por uma epidemia de febre-amarela que atingiu numerosos irmãos 
jesuítas: «Morbus supra modum malignus, alios etiam, quorum syllabum mitto, nobis abstulit, damno in 
tanta sociorum penúria non contemnendo! Aliis a próximo sepulchro vix pedem revocarunt; Aliis adhuc 
aegrotant; et fere omnes ad tam tristitia spectacula non levis perculit metus» (Bras. 3-2, f. 333). Cf. Bras. 
10-2, f. 273v, e Synopsis historiae Societatis Jesu, Lovaina, Typis ad Sancti Alphonsi, 1950, col. 655. 
51 Bras. 10-2, f. 273v. Tendo assumido as funções de governo da Companhia por morte de Manuel 
Correia, apenas a 20 de maio de 1694 (Bras. 5-2, f. 146) assumiu novamente as funções de provincial. A 
24 de junho desse mesmo ano, assina já como provincial o Primus ex Tribus Catalogis Triennalibus ex 
Provincia Brasilica. 2.ª Via. Romam, Anno MDCXCIV, secretariado pelo influente João António 
Andreoni (Bras. 5-2, ff. 116v, 133v, 143, 152v). Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no 
Brasil, VI, p. 456. 
52 Em carta de 8 de março de 1696, Domingos Dias, reitor do Colégio do Recife, propõe ao Geral Tirso 
González os padres Cristóvão Colasso e Francisco de Matos para provinciais, considerando ao mesmo 
tempo que Mateus de Moura e Diogo Machado seriam menos aptos para esta função, avisando que o P.e 
Gusmão manifestava já incapacidade para exercer adequadamente o cargo de provincial, impedido pela 
sua condição física de visitar as residências e missões jesuítas: «P. Alexander de Gusmão, jam prae nimia 
senectute, viribus, et attentione caret» (Bras. 4, f. 12). 
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segundo provincialato, assumiu de novo a reitoria do Seminário e em 1715, quase 

nonagenário, foi uma vez mais reitor e no ano seguinte vice-reitor53. Até ao fim da sua 

vida, para utilidade e benefício de quantos com ele conviveram, prolongou a sua 

atividade apostólica enquanto perfeito das matérias espirituais e em ministérios como a 

exortação, tanto em público como em privado, propondo uma existência fundada no 

amor e na caridade divina, a audição de confissões ou o aconselhamento nas difíceis 

matérias da consciência54, desejoso de transmitir a todos, e em particular aos alunos, o 

fervor da oração, o amor das virtudes, o aborrecimento dos vícios e a exata observância 

dos votos e do instituto religioso55. De acordo com o testemunho de Fr. Manuel de S. 

José, Gusmão manteve uma «continua assistência no confeçar, já quando governava, já 

quando pregava, já quando ensinava, e o que mais hé, quando as forças eraõ diminutas 

pellos muitos annos», levando mesmo a que alguns companheiros, temendo pela frágil 

saúde, lhe pedissem que «moderasse o exercicio por naõ diminuir as forças», no que 

foram sempre contrariados pelo seu desejo de «largar os alentos da vida no ministerio 

onde os proximos alcançavaõ os auxilios da graça»56. 

 

2. Missionário: evangelização dos índios e assistência espiritual dos colonos 

Enquanto superior da Companhia de Jesus na Assistência do Brasil, o P.e 

Alexandre de Gusmão envolveu-se de modo ativo nas acesas disputas que no final de 

Seiscentos se travaram no interior da Ordem inaciana, expondo-se a confrontos verbais 

e ideológicos que lhe ocasionaram duras críticas de algumas das mais sonantes vozes de 

jesuítas seus coetâneos na América portuguesa, com o P.e António Vieira à cabeça, 

muitas delas infundadas, outras mesmo proferidas ad hominem. Ainda que a polémica 

                                                   
53 Bras. 10-2, f. 273v. 
54 Bras. 61, f. 71: «pene nonagenarius, sed adhuc utilis ad audiendas confessiones et alia ministeria». A 
sua participação ativa nos ministérios caraterísticos da Companhia de Jesus prolonga-se até ao fim da sua 
vida, como se pode concluir da consulta dos catálogos que em 1720 (Bras. 61, f. 108v) e 1722 (Bras. 61, f. 
112v) indicam as ocupações religiosas deste homem quase centenário: «Praefectus rerum spiritualium, 
confessarius, consultor, et operariorum adjutor». 
55 Bras. 10-2, f. 273v. 
56 Oraçaõ fúnebre nas Exequias do Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ da Companhia de JESU. 
Fundador, e Rector do Seminario de Bethlem, que á sua custa fés, e pregou o Ver. P. Fr. Manoel de S. 
Jozeph da Ordem de N. S. do Carmo, Discipulo, e Alumno do mesmo Veneravel Padre no ditto Seminario 
em acçaõ de grassas no Anno de 1725. (Bras. 4, f. 369). 
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em torno da escravatura e administração dos índios remontasse aos primeiros tempos de 

convivência entre os colonizadores e os religiosos inacianos que zelaram pela conversão 

e proteção dos nativos, Gusmão viu-se confrontado com a necessidade de encontrar uma 

solução que satisfizesse, na medida do possível, as partes intervenientes nas acaloradas 

discussões que nas décadas finais do século XVII atingiram um ponto de rutura entre os 

moradores de S. Paulo e os jesuítas, em particular aqueles que perseveraram 

intransigentes na defesa da administração temporal e espiritual dos indígenas aldeados. 

Ao analisar as reações de aplauso ou de desaprovação da solução patrocinada pelo 

provincial Gusmão, mais do que tentar perceber que fação saiu vencedora ou quem 

concedeu mais cedências no sentido de se firmar o acordo destinado a pôr fim a uma 

prolongada tensão entre paulistas e jesuítas, será mais importante compreender em que 

medida estas controvérsias entre os inacianos traduzem uma diferença de entendimento 

acerca dos modelos de evangelização que por aqueles anos seriam mais proveitosos 

tanto para a conversão e manutenção dos gentios na fé católica como para a conservação 

e o aumento da piedade entre os moradores do Brasil colonial. 

 

2.1. Evangelização dos índios e sua administração 

Perante o insucesso do sistema de capitanias hereditárias na administração das 

terras de Vera Cruz, D. João III implementou em 1548 um Governo-Geral que se 

sobrepunha às capitanias com o fim de assegurar a unificação territorial, concedendo ao 

Governador os poderes militares e administrativos de todo o território e a direção do 

projeto de colonização, baseado no desenvolvimento da economia açucareira, na 

exploração do tráfico de escravos e no povoamento e defesa das terras do pau-brasil. No 

contexto da reorientação da política administrativa voltada para os interesses mercantis 

da coroa e a crescente procura dos europeus pela exploração da cana-de-açúcar, os 

religiosos tiveram um papel essencial na legitimação da posse dos territórios ocupados 

pelos portugueses. Ainda que não fossem os primeiros a experimentar a missionação 

cristã no Brasil – sabendo-se que os franciscanos haviam acompanhado as caravelas 

lusas que aportaram em terras da América e iniciado por então os primeiros ensaios de 

evangelização dos gentios –, desde que chegaram à Baía, acompanhando o primeiro 

Governador-Geral, Tomé de Sousa, em março de 1549, os jesuítas, como outras ordens 
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religiosas57 empenhadas na empresa espiritual, obtiveram da coroa amplos benefícios e 

privilégios económicos58 para defender e aumentar a fé católica, assim se legitimando o 

processo de colonização configurado no «Regimento» entregue a Tomé de Sousa em 

1548, declarando o monarca que a razão principal para o «povoamento do Brasil foi 

sempre a conversão dos seus habitantes à nossa fé católica»59. 

Estabeleceu-se assim uma sólida aliança entre o poder colonizador e a ação 

missionária dos seguidores de Santo Inácio, na medida em que, através da redução dos 

gentios pela catequese e a instrução elementar, colocaram-se os primeiros inacianos ao 

serviço dos interesses do rei na conquista e ocupação de terras e na exploração da mão 

de obra autóctone para cultivo da cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, legitimavam os 

inacianos a sua ação missionária e civilizadora com a amoralidade, inumanidade e 

ignorância da verdade divina entre os indígenas, integrando-se os numerosos relatos de 

práticas de canibalismo, a denúncia dos escandalosos comportamentos sexuais e o 

combate aos rituais supersticiosos tanto numa justificação da doutrinação e aculturação 

dos nativos, como numa estratégia destinada a exaltar os resultados da missionação 

desenvolvida pelos jesuítas em terra tão estéril e inóspita, fazendo uso de detalhadas 

cartas e relações para informar os irmãos religiosos de outras províncias e em 

simultâneo atear novas vocações para as missões na América. Num segundo momento, 

os jesuítas contribuíram para o fortalecimento do poder colonizador através da criação 

de aldeamentos que, tendo por objetivo principal a educação cristã e a integração dos 

                                                   
57 Cf. Paulo de ASSUNCÃO, «“O acrescentamento de nossa Santa Fé”: As ordens religiosas no Brasil 
Colonial», in Brotéria, 162, 2006, pp. 109-129. Ver também José Adriano de Freitas CARVALHO, «La 
prima evangelizzazione del Brasile (1500-1550). Gli anni del silenzio», in Atti de l’Europa e 
l’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Villa Cagnola, Gazzada 
(Varese), Italia, 3-10 settembre, 1992, pp. 213-232. 
58 Em recompensa pelos serviços prestados na execução do projeto catequético de conversão, dentro do 
processo de colonização, as ordens religiosas, e em particular os jesuítas, foram agraciados com dotações 
reais e a cobrança de dízimos. De acordo com Paulo de ASSUNÇÃO, «Ao realizar a conversão espiritual, 
os jesuítas ordenavam o espírito indígena e a sociedade colonial. Cabia ao rei favorecê-los para que 
pudessem pôr em execução o projecto catequético de conversão, controlando e evitando desvios» («“O 
acrescentamento de nossa Santa Fé”: As ordens religiosas no Brasil Colonial», p. 115). Para compreender 
o envolvimento dos jesuítas – sempre ad maiorem Dei gloriam – em atividades comerciais e na posse e 
exploração de propriedades, práticas a que se entregaram também no Brasil para assegurar o 
funcionamento e a subsistência das suas missões, leia-se ainda de Paulo de ASSUNÇÃO, Negócios 
Jesuíticos: O Cotidiano da Administração dos Bens Divinos, São Paulo, EDUSP, 2004. A reputação dos 
inacianos como «Comerciantes habilidosos» e «Proprietários obstinados» acabou por constituir um dos 
antecedentes na formação do mito que esteve na origem das perseguições pombalinas à Ordem de Loyola, 
como demonstra José Eduardo FRANCO em O Mito dos Jesuítas I: Em Portugal, no Brasil e no Oriente, 
Lisboa, Gradiva Publicações, 2006, pp. 145-152. 
59 Citado por Aécio FEITOSA, «De Portugal ao Brasil: algumas considerações em torno dos motivos da 
instalação da Companhia de Jesus no Brasil», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XVIII), 
vol. 18, 1984, p. 167. 
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índios na sociedade colonial, visando a salvação das suas almas, na prática acabaram 

por funcionar como instrumento de dominação, por entregarem os indígenas 

convertidos à fé de Cristo para o serviço dos senhores60, e instrumento de conquista e 

expansão territorial, promovendo o «descimento» dos índios para aldeias fundadas junto 

das povoações de colonos e penetrando nos sertões e florestas que permaneciam 

inexplorados61. Deste modo, no âmbito da instituição do Padroado Régio, e de numa 

evidente conjugação de interesses, económicos para a Coroa e espirituais para os 

religiosos62, a propensão missionária dos jesuítas constituiu um elemento fundamental 

na consecução do projeto colonial, fortemente estribado num modelo económico 

escravocrata, origem de uma acentuada clivagem social entre o português (o branco, o 

colonizador, o alto clero) e o escravo (o índio e o negro). 

A obra escrita e a atuação governativa do P.e Alexandre de Gusmão, até pelos 

múltiplos cargos que assumiu na Companhia, devem ser contextualizadas neste 

movimento de interpenetração entre a Religião e a Coroa, entre o projeto evangelizador 

e o projeto colonizador, constituindo a educação e a doutrinação um meio implícito de 

submissão dos colonos e dos indígenas ao poder régio: «la Corona reconocía la 

influencia de la religión como mecanismo de dominación y subordinación de los 

indivíduos. En el fondo, tal vez sin este grado de formalización, en el centro político se 

entendia que a partir de un sistema central de creencias, creado y reproducido por una 

institución dominante — en este caso la Iglesia — seria más fácil imponer su autoridad 

y ejercer el mando». De resto, e de forma muito adequada aos princípios fundadores do 

instituto inaciano, podemos transpor as considerações de José Pedro Paiva para o 

contexto do Brasil, ao observar que «la Iglesia promovía un sistema cultural y religioso 

en el cual, tanto en el plano doctrinal como en las prácticas rituales y de comunicación, 

                                                   
60 Eduardo HOORNAERT, et al., História da igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo, 
II, 4.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1992, pp. 43-77. 
61 Cf. Beatriz Vasconcelos FRANZEN, «Os colégios jesuíticos no Brasil: educação e civilização na 
colónia (1549-1759)», Brotéria, Lisboa, 2002, v. 155, n.º1, pp. 88-89. Também Pedro Ignácio SCHMITZ 
procura demonstrar de que modo as missões contribuíram para apaziguar, organizar e incorporar os 
indígenas nos quadros da colónia, em «Índios missionados pelos jesuítas nos séculos XVI a XVIII na 
colónia do Brasil», Revista Portuguesa de Humanidades, Universidade Católica – Faculdade de Filosofia 
de Braga, III, 1999, pp. 401-419. 
62 Paulo de ASSUNCÃO, «O acrescentamento de nossa Santa Fé», p. 116: «A prática missionária 
aproximava-se dos interesses da colonização e tinha objectivo particular: a conversão das almas, o ensino 
e o controle da fé, elementos fundamentais para a consolidação do poder monárquico e da expansão do 
catolicismo». Para compreender o papel da Igreja na dinâmica do projeto colonial, leia-se de Charles 
BOXER, A Igreja e a expansão ibérica: 1440-1770, trad. Maria de Lucena Barros e Sá Contreiras, 
Lisboa, Edições 70, 1990. 
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se introducían y difundían nociones muy evidentes de jerarquia, orden y obediencia»63. 

Ao desígnio da Igreja de «dilatar a Fé», assumido também como dever do Rei, 

acrescia o projeto de «dilatar o Império», igualmente conveniente ao desígnio da 

hierarquia eclesiástica, uma vez que aumentava o espaço para a difusão da fé católica e 

proporcionava a oportunidade de libertar um enorme número de gentios das trevas da 

ignorância. Na busca contínua de um compromisso entre os interesses da Igreja e o 

poder político, a questão da administração dos índios revelou-se desde o princípio da 

colonização um assunto complexo, resultando numa oscilação de posições mais 

favorecedoras ou mais redutoras da liberdade dos indígenas conforme a conjuntura 

económica e política que se vivia e a teologia moral em vigor64. 

Se a Companhia de Jesus se revelou um instrumento decisivo na política colonial 

de conquista do território e de civilização e cristianização dos gentios da terra brasílica, 

a sua ação foi igualmente importante na preservação da «unidade cultural» ameaçada 

pelos conflitos resultantes de um encontro de diferentes raças e culturas. Desde que os 

colonos chegaram a terras de Vera Cruz movidos pela ambição de riquezas provenientes 

da exploração açucareira, dos labores agrícolas, da criação de gado ou de outras fontes 

de lucro, foram constantes as tensões entre os brancos colonizadores, os indígenas e os 

negros, naturalmente orientados por um quadro de valores, costumes, crenças, línguas e 

sentimentos religiosos distintos ou mesmo inconciliáveis. Nesta conjuntura, atuando os 

jesuítas como elemento de conciliação e pacificação, servindo na maior parte das vezes 

de defensores dos interesses dos nativos, foram recorrentes as situações em que os 

colonos portugueses e os padres inacianos se incompatibilizaram, resolvendo-se a 

pendência através da autoridade do Governador-Geral ou do próprio Rei. 

Sem termos necessidade de evocar todas as disputas entre os colonizadores e os 

religiosos de Santo Inácio, ou recordar todas as controvérsias que desde o século XVI se 

desenvolveram em torno da escravização dos indígenas – desde a questão da escravidão 

voluntária, que opôs o P.e Manuel da Nóbrega ao jesuíta espanhol Quirício Caxa, ao 

                                                   
63 José Pedro PAIVA, «El estado en la Iglesia y la Iglesia en el Estado», Manuscrits, 25, 2007, p. 52. 
64 Cf. S. LEITE, «As raças do Brasil perante a ordem teológica, moral e jurídica portuguesa nos séculos 
XVI a XVIII», in Brotéria, 75, 1962, p. 26: «Perante a ordem jurídica portuguesa, colocaram-se as raças 
do Brasil numa balança com o fiel em Lisboa, em cujos pratos, ora preponderava o sentido patriarcal da 
justiça, representado pelo elemento religioso dos missionários, ora a pressão económica dos moradores». 
Acerca das numerosas tensões entre os colonos e os jesuítas na questão do governo dos índios, a 
bibliografia é ampla. Referimos apenas, pelo contexto em que a questão é analisada, José Eduardo 
FRANCO, O Mito dos Jesuítas. I: Em Portugal, no Brasil e no Oriente, Lisboa, Gradiva, 2006. 
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apresamento dos gentios nas chamadas guerras justas65 –, cingimo-nos ao momento 

histórico em que decorreu a intervenção de Alexandre de Gusmão no governo da 

Província brasileira da Companhia de Jesus. Na verdade, se desde cedo Gusmão, em 

resultado dos cargos desempenhados em diversos colégios, contactou com as missões e 

os seus agentes e teve conhecimento do difícil relacionamento dos jesuítas com os 

senhores das terras contíguas aos aldeamentos, assim que assumiu pela primeira vez a 

direção da Companhia de Jesus teve a responsabilidade de procurar uma solução que 

aquietasse as manifestações de desagrado dos moradores de S. Paulo para com os 

inacianos, na sequência da promulgação da Lei da Liberdade dos Índios de 1 de abril e 

da Carta Régia de 26 de agosto de 1680, ambas respondendo à vontade do P.e António 

Vieira66, então visitador da província, de entregar a administração espiritual e temporal 

dos índios aos padres da Companhia e ordenar a formação de aldeias e missões no 

sertão67. Numa sociedade organizada com base em atividades escravocratas, com 

estrutural dependência da força de trabalho servil na exploração dos engenhos de açúcar 

e na criação de gado, agravaram-se os tumultos originados pelos paulistas, incomodados 

pela resolução dos religiosos em não absolver em confissão os proprietários de índios 

aprisionados de forma injusta ou retirados com violência dos aldeamentos em que 

viviam de acordo com a fé cristã, assim se impedindo uma grande parte dos colonos de 

beneficiar do sagrado Sacramento do Altar. Perante as manifestações de desagrado de 

muitos populares que no dia 28 de março de 1682 invadiram a Câmara reivindicando a 

desobediência da lei publicada, temeram os padres do Colégio a repetição dos motins 

que em 1640 conduziram ao desterro dos inacianos da vila, na sequência da divulgação 

do breve de Urbano VIII contra o cativeiro dos índios68. Informado do sucedido, o 

                                                   
65 Sobre as políticas de povoamento e administração colonial e a intervenção dos missionários jesuítas nas 
relações entre os colonos e os indígenas, tratando das questões da liberdade dos índios, veja-se de Maria 
Beatriz Nizza da SILVA, História da colonização portuguesa no Brasil, Lisboa, Colibri, 1999; José 
EISENBERG, «A escravidão voluntária dos índios do Brasil e o pensamento político moderno», Análise 
Social, Lisboa, 170, 2004, v. 39, pp. 7-35; e Zulmira C. SANTOS, «Em busca do paraíso perdido: a 
Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil de Simão de Vasconcellos, SJ», in José Adriano de 
Freitas Carvalho, dir., Quando os Frades Faziam História. De Marcos de Lisboa a Simão de 
Vasconcellos. Porto, CIUHE, 2001, pp. 145-178. 
66 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, p. 63. 
67 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VI, pp. 310-312. 
68 Perante o cativeiro dos índios que tinham a seu cargo tanto na qualidade de administradores civis como 
de párocos, recorreram os padres a El-Rei e ao Sumo Pontífice, obtendo em resposta o breve pontifício 
Commissum Nobis, de 22 de abril de 1639, que proibia os cativeiros futuros, e a lei régia de 31 de março 
de 1640, que ordenava a restituição da liberdade dos índios aprisionados. Publicitado no Brasil em 1640, 
o breve de Urbano VIII esteve na origem de uma revolta dos moradores da capitania, liderados pelos 
representantes do partido escravista, desterrando os religiosos da Companhia de Jesus das suas casas e do 
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provincial da Companhia, P.e António de Oliveira69, após ouvir um grupo de padres e 

consultores da Província, decidiu-se pelo encerramento do Colégio de Santo Inácio e a 

saída dos jesuítas da capitania de S. Vicente, escrevendo ao Geral Charles de Noyelle as 

Causas para os Nossos largarem e abandonarem o Colégio de Santo Inácio ou 

Piratininga na Vila de S. Paulo70. 

Arrastando-se a situação de indefinição durante o restante período de governo do 

P.e Oliveira, assim que foi nomeado para a direção da Companhia, em dezembro de 

1684, Alexandre de Gusmão, depois de reunir uma nova junta em consulta, impediu o 

P.e Manuel Correia, reitor do Colégio de S. Paulo, de cumprir a decisão anteriormente 

estabelecida. Em carta enviada do Rio de Janeiro ao Geral Noyelle, com data de 18 de 

maio de 168571, expôs Gusmão as razões fundamentais para não admitir o encerramento 

do Colégio de Santo Inácio. Começa por referir que num primeiro momento, 

descontentes com a decisão do Superior precedente, os paulistas procuraram por todas 

as formas impedir que se cumprisse a resolução do P.e Oliveira: em edital público, a 

Câmara proibiu a compra dos bens do Colégio e, através de uma carta datada de 2 de 

novembro de 1684, subscrita por cinquenta dos homens mais distintos, rogava ao reitor 

e ao provincial que não abandonassem os moradores e os escravos da vila, tão 

                                                                                                                                                     
Colégio de S. Paulo na tentativa de obter a suspensão da decisão papal. Frustrada a pretensão dos 
paulistas, somente em 1653, após atribulados processos civis e canónicos, os jesuítas regressaram à vila 
de S. Paulo e reabriram as portas do Colégio. Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, 
VI, pp. 245-279 (transcrição do breve acerca da liberdade dos índios da América no tomo VI, pp. 569-
571). Ver também de Beatriz Vasconcelos FRANZEN, Os jesuítas portugueses e espanhóis e sua ação 
missionária no Sul do Brasil e Paraguai (1580-1640). Um estudo comparativo, São Leopoldo, 
UNISINOS, 1999. 
69 Os factos essenciais do provincialato do P.e António de Oliveira (1681-1684) podem ser lidos em S. 
LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, pp. 65-66. Para avaliar a personalidade de 
António de Oliveira e de Alexandre de Gusmão, não deixam de ser relevante as informações fornecidas 
pelo italiano João António Andreoni em Carta ao P. Geral da Companhia, da Baía, 25 de março de 1685: 
«nel principio di decembre fini il suo governo il P. Antonio di Oliveyra (...) e com giusta ragione non 
prorogata dal P. Generale per la massima prudentissima di condescendere all’humana miseria di molti, 
che desiderano veder nuovi governi à suo tempo, e a lungo andare s’infadano, per dirla con frase 
portoghese, cosi del mele, come dell’aceto. e nel P. Alexandro di Gusmaõ nuovo Provinciale, che proposi 
à V.a R.a come uno de megliori soggetti della Provincia, si hiva da infadar dal mele, come nel P. Oliveyra 
sentiveno l’aceto, che veramente era un agrodolce, espiritoso, che per i Portoghesi e megliore; per che 
tanto che conoscono, che il Superiore è rimesso e che mette la mano sopra la testa, gli pigliano il braccio, 
e gli perdeno il rispetto: e per l’altra parte se sentono un huomo, che e huomo retto, forte e costante per la 
disciplina regolare» (Bras. 3-2, f. 192). 
70 Esta carta, com data de 20 de julho de 1682, respeita a legislação da Companhia de Jesus que determina 
que nenhum colégio pode ser fundado ou suprimido sem autorização do Superior em Roma. Cf. S. 
LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, p. 310. 
71 Cf. As justificações de Gusmão para contrariar a decisão do provincial António de Oliveira aqui 
resumidas são demoradamente expostas na Carta ao P. Geral C. Noyelle, do Rio de Janeiro, a 18 de maio 
de 1685 (Bras. 3-2, ff. 204-205). 
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necessitados do auxílio espiritual dos «verdadeiros imitadores de Cristo» e «verdadeiros 

apóstolos», sem a presença dos quais «se criarão os meninos pelos desertos, bebendo o 

leite da ignorância» e não se prosseguirão as «missões, para aproveitamento do 

gentio»72. Recebendo ainda uma epístola do capitão-mor com o mesmo pedido, decidiu 

o P.e Gusmão, em companhia do seu secretário João António Andreoni, deslocar-se a S. 

Paulo, ouvindo do governador local e do bispo do Rio de Janeiro as razões que o 

convenceram a assegurar a permanência dos filhos de Santo Inácio na vila. Por outro 

lado, considerava Gusmão que o P.e António de Oliveira agira sem fundamento legal, 

uma vez que nenhuma determinação régia alterara a legislação acerca da liberdade dos 

índios e das práticas missionárias73. Por conseguinte, temendo a repercussão dos 

tumultos dos paulistas, e a consequente ruína dos colégios de S. Paulo e de Santos, 

decidiu Gusmão manter o Colégio de Piratininga aberto para educação dos jovens, 

amparo sacramental dos fiéis e evangelização dos gentios74. 

Com as discussões em torno da captura e servidão dos índios sempre presentes, 

muitos padres revelavam escrúpulos75 intransponíveis em confessar os moradores que 

insistiam em perseguir, acorrentar e escravizar os índios. Perante as vozes críticas de 

numerosos discípulos de Santo Inácio acerca desta prática de sujeição dos indígenas, 

não deixou Gusmão de denunciar tanto doutores como mestres – e ainda religiosos da 

Companhia de Jesus… – que os adquiriam e usavam nas suas propriedades e serviço 

doméstico, rejeitando que os jesuítas se instituíssem nesta questão como severos juízes 

somente dos colonos. Além do mais, sendo os caçadores de índios muito numerosos 
                                                   
72 Cartas da Câmara de S. Paulo enviadas ao reitor do Colégio da cidade, Manuel Correia, e ao provincial. 
S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VI, pp. 312-315. 
73 Cf. «Praeter quamquod absq Regis licentia Indorum, et Missionum zelantissimi nec licet, nec expedit 
quidquam innovare: qua quidem conditione Consultores Prov.ae non aliter suas sententias praestiterunt; 
quamquidem Regis licentiam Pater Antonius de Oliveyra (si forsan petiit) non expectavit» (Bras. 3-2, f. 
204). 
74 Em Carta da Câmara aos Padres do Colégio, enumeram os oficiais e os representantes do povo os 
ministérios praticados pelos jesuítas na vila de S. Paulo, requerendo que os religiosos não abandonassem 
o colégio, pois tal dificultaria o proveito espiritual das almas dos moradores e gentios: «se perderão as 
almas cristãs, à falta de doutrina, crescerá a ignorância e a obsessão dos estudos, ficará o gentio do Brasil 
sem a luz que a Companhia comunica, e crescerá entre o gentio a diabólica cerimónia (…) sentiremos a 
falta de prontidão para os Sacramentos e a incansável assistência aos enfermos, e crescerá a necessidade 
nos lugares desertos nesta vila para o que queremos missionários» (S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, IV, p. 313). 
75 Vários são os testemunhos elucidativos dos escrúpulos de alguns padres da Companhia em ouvir em 
confissão os brancos que participavam em excursões esclavagistas, uma vez que não davam mostras de 
arrependimento destas culpas. Francisco Frazão, reitor do Colégio de S. Paulo, por comissão do visitador 
António Vieira, em carta ao Geral Tirso González, de 18 de março de 1690, indica que «es necessaria 
mucha cautela, principalm.te en oyrles de confession, porq no paresca q coincidimos com ellos en sus 
errores, y desatinos» (Bras. 3-2, f. 277). 
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entre os habitantes desta vila e os índios mais de oitenta mil, considerava que a 

consumação da saída dos jesuítas de S. Paulo originaria grandes danos nesta vinha de 

Cristo, privando-os dos ministérios praticados pelos padres da Companhia, como as 

missões dos índios, a audição de confissões, as pregações nas ruas, a explicação do 

catecismo aos filhos dos portugueses no templo e aos escravos na rua, a resolução de 

casos de consciência, o apaziguamento de conflitos e a composição de amizades, as 

visitas a hospitais e cárceres e distribuição de esmolas pelos pobres, a preparação dos 

doentes para uma «boa morte», junto com o ensino elementar às crianças – por meio das 

escolas de ler, escrever e contar – e as aulas de latim para os escolásticos76. 

Recordando que os desentendimentos acerca da legitimidade da escravidão dos 

índios, repetindo-se desde o século anterior, não obstaram a que o P.e Anchieta e 

posteriormente o P.e João de Almeida77 por aquelas terras tivessem persistido na 

divulgação da fé de Cristo, para glória de Deus e proveito das almas de gentios e 

colonos, Gusmão aponta ainda as relações de amizade e de confiança entre moradores e 

                                                   
76 Entre as atividades desenvolvidas pela Companhia de Jesus a partir do Colégio de S. Paulo, enumera 
Gusmão o ensino de crianças e jovens e os ministérios religiosos caraterísticos da atuação apostólica da 
ordem inaciana para obter o fruto das almas dos moradores: «confessiones quippe audiunt; conciones 
habent; catechismum explicant; casus conscientiae resoluunt; lites dirimunt; inimicitias componunt; 
Pueros elementa, et scholasticos latinitatem docent» (Bras. 3-2, ff. 204-205). A enumeração dos 
ministérios exercidos pelos jesuítas dos Colégios da Baía, Rio de Janeiro, Recife e Olinda encontram-se, 
por exemplo, na carta ânua de 1695 (Bras. 9, 413v-414). 

Num testemunho que documenta a realidade vivida por estes anos em S. Paulo, ao requerer ao P.e Geral 
que fossem atribuídos ao Colégio de S. Paulo mais três ou quatro religiosos que soubessem a «língua 
brasílica» para suprir as necessidades sentidas nas missões rurais e expedições aos engenhos, Francisco 
Frazão contraria em parte as palavras de Gusmão – e a súplica dos moradores de S. Paulo ao Superior em 
Roma para que não permitisse a saída dos jesuítas do Colégio, porque os privaria da assistência 
proveitosa para as suas almas –, lastimando que «si bien q estos infelces hombres se confiessan en la 
quaresma con los frayles, q son aqui muchos, y de varias Religiones; y con los clérigos, q a veces van 
tambien al serton com ellos: solam.te las mogeres, y los hijos se confiessan connosco, y algunos poços 
hombres, q se accomodan a nuestro sentir» (Bras. 3-2, f. 277). 
77 A referência de Gusmão à atividade missionária dos dois veneráveis jesuítas, modelos de zelo 
apostólico em condições adversas, como por então viviam os seus irmãos inacianos naquelas terras, pode 
ter resultado não apenas das memórias que guardava do P.e Almeida, com quem contactara desde o 
noviciado, mas também da leitura das biografias devotas redigidas por Simão de Vasconcelos para 
glorificação dos evangelizadores jesuítas e a afirmação e legitimação da atividade missionária da 
Companhia de Jesus na América Portuguesa: Vida do Padre João de Almeida, da Companhia de Jesu, na 
provincia do Brasil (Lisboa, na Oficina Craesbeckiana, 1658); Continuação das maravilhas que Deus he 
servido obrar no Estado do Brasil, por intervenção do mui religioso e penitente servo seu, o veneravel 
Padre João de Almeida, da Companhia de Jesu (Lisboa, na Oficina de Domingos Carneiro, 1662); Vida 
do veneravel Padre Joseph de Anchieta, da Companhia de Jesu, thaumaturgo do novo mundo na 
província do Brasil (edição póstuma: Lisboa, na Oficina de João da Costa, 1672). Para compreender a 
integração destas vidas no projeto de legitimação da ação evangelizadora dos discípulos de Sto Inácio 
desenvolvido por Simão de Vasconcelos, leia-se de Zulmira C. SANTOS, «A literatura «hagiográfica» no 
Brasil do tempo do P.e António Vieira: da Chronica da Companhia de Jesu do estado do Brasil e do que 
obrarão seus filhos nesta parte do Novo Mundo (1663) às biografias devotas de Simão de Vasconcellos», 
Românica, 17, pp. 151-166. 
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jesuítas, aos quais era concedida inteira liberdade para desenvolver missões itinerantes 

pelos subúrbios e localidades vizinhas, para justificar a permanência dos religiosos em 

S. Paulo. De modo a que a sua resolução fosse melhor recebida, relembra ainda que 

igual permissão fora em diversos momentos negada aos padres da Companhia e os 

índios instigados a fugir das missões, referindo-se mesmo ao difícil relacionamento 

entre os religiosos inacianos e os colonizadores do Maranhão, que por esses tempos se 

sublevaram na «revolta de Beckman», em 1684. Com efeito, com o monopólio das 

relações comerciais decretado pela coroa, exacerbaram-se as animosidades dos 

moradores que desde o princípio dessa década se tinham insurgido contra as leis que 

concediam aos jesuítas o poder de repartir os índios cativos, confiando a administração 

temporal e o cuidado espiritual dos índios livres aos missionários assistentes nas 

aldeias78. Como último argumento para justificar a permanência dos padres jesuítas na 

vila de S. Paulo, Gusmão informou o Geral Noyelle de que a missionação apostólica da 

Companhia de Jesus continuava a atrair vocações entre os moradores: quatro jovens de 

«boa índole» e de apreciável talento para a «língua brasílica» – conhecimento de suma 

utilidade para a conversão dos gentios da América –, foram admitidos por aquele tempo 

na Ordem; foi pedida dispensação para três candidatos com sangue índio, ainda que de 

remoto e indefinido grau, por não se ter conhecimento de qualquer notícia infame ou 

impedimento que obstasse à sua admissão; foram recebidos dois quinquagenários para 

coadjutores temporais por se ter julgado que poderiam ser úteis à Assistência da 

Companhia no Brasil79. 

Neste contexto, com a autorização da coroa para que os moradores de S. Paulo 

pudessem aprisionar índios em entradas particulares ao sertão e proceder à sua 

administração direta80 – e perante a necessidade de conservar os paulistas na frequência 

dos sacramentos administrados pelos padres da Companhia –, Alexandre de Gusmão 

                                                   
78 Acerca da conjuntura político-económica que desencadeou o episódio do «estanco», veja-se o artigo de 
Rafael Ivan CHAMBOULEYRON, «Os Jesuítas e o “aumento e conservação” do Estado do Maranhão e 
Pará (Seculo XVII)», Clio - Série Revista de Pesquisa Histórica, n.º 27-1, 2009, pp. 76-104; e Portuguese 
colonization of the Amazon region, 1640-1706, University of Cambridge–Faculty of History, 2005 (tese 
de doutoramento). 
79 As razões enumeradas por Gusmão para a decisão de não permitir o encerramento do Colégio de S. 
Paulo e consequente saída dos religiosos da Companhia da capitania podem ser lidas na íntegra na 
Annuae Litterae ex Brasília Anni 1695. Bahyae, 8 Julii 1695 (Bras. 9, ff. 413v-414). 
80 Sobre se conçeder administrações de Aldeas livres de gentios aos moradores do Estado do Maranhaõ 
q. elle baixarem com as condições q. esta provizaõ declara, 2 de setembro de 1684. AHU, códice 93 
(Provisões), ff. 377-378. Cf. Rafael Ivan CHAMBOULEYRON, Portuguese colonization of the Amazon 
region, 1640-1706, p. 233. 
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acabou por patrocinar uma «solução de compromisso»81 que satisfizesse os diferentes 

intervenientes no conflito (autoridades locais, colonos e jesuítas) e garantisse aos índios 

a «liberdade possível»82. Perante a conjuntura sócioeconómica de S. Paulo e atendendo 

à necessidade de continuar as missões de catequização dos índios, a educação das 

crianças e a assistência aos moradores, Gusmão aceitou que os paulistas continuassem a 

servir-se do trabalho escravo dos ameríndios83, revogando a decisão do seu antecessor 

na direção da Província, assim contrariando as ideias do Padre Vieira, que o acusaria de 

se deixar conduzir nesta questão pelos padres estrangeiros, em particular os italianos 

Jorge Benci84 e o flamengo Jacob Rolland (secretário do provincial Oliveira que redigiu 

uma controversa apologia dos paulistas nesta matéria)85. 

Terminado o provincialato de Alexandre de Gusmão, tomou posse no cargo o P.e 

Diogo Machado a 15 de maio de 168886, o mesmo dia em que o P.e António Vieira 

iniciou funções de visitador-geral do Brasil e do Maranhão, embora tivesse recebido o 

título de nomeação no dia 17 de janeiro87. Beneficiando de especial permissão para que, 

                                                   
81 A expressão é de E. HOORNAERT, História da igreja no Brasil, p. 82. Hoornaert, partidário dos 
ideais e da atuação do Padre Vieira na controversa questão da administração dos índios, acaba por admitir 
implicitamente que Gusmão não poderia assumir outra posição neste conflito, sob pena de ver os seus 
companheiros de religião expulsos da cidade, impossibilitando a instrução e doutrinação dos índios e 
deixando os cristãos desta vila privados da administração dos sacramentos e da assistência espiritual 
indispensável para a salvação das suas almas. 
82 Cf. José Eduardo FRANCO, O Mito dos Jesuítas I: Em Portugal, no Brasil e no Oriente, p. 169: «Os 
jesuítas – homens do seu tempo em relação ao índio defendiam a “liberdade possível”, isto é, aquela que 
o pensamento político-ideológico da época permitia, correspondente aos objectivos espirituais da Igreja e 
aos interesses temporais do Estado português». 
83 Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 67; Juarez Donizete AMBIRES, 
«Jacob Roland: um jesuíta flamengo na América Portuguesa», Revista Brasileira de História, São Paulo, 
vol. 25, n. 50, julho/dezembro de 2005, pp. 201-216. 
84Jorge Benci nasceu em Rimini, cerca de 1650, e faleceu em Lisboa, a 10 de julho de 1708. Ingressou na 
Companhia de Jesus, em Bolonha, a 17 de outubro de 1665, pedindo poucos anos depois licença para 
partir em missão para o Brasil. Embarcou em Lisboa no ano de 1681 na mesma expedição que levou para 
o Brasil os padres António Vieira e João António Andreoni. Professou os seus últimos votos em 1683 no 
Rio de Janeiro. No colégio desta cidade ensinou Humanidades e Teologia, sendo também secretário do 
provincial e visitador local. Mudando-se para a Baía, desempenhou funções de procurador do Colégio. 
Tendo em 1700 pedido autorização superior para se mudar para a missão de S. Tomé, na impossibilidade 
de ser transferido para Veneza, permaneceu na América Portuguesa até finais de 1705, ano em que 
regressou a Lisboa para se ocupar de assuntos relacionados com a Província brasileira. Distinguindo-se 
como notável pregador, entre outros sermões publicados em Lisboa, ficou célebre pelo seu breve tratado 
Economia Christaã dos Senhores no Governo dos Escravos, publicado em 1705, obra que resultou de um 
sermão proferido na Baía sobre «As Obrigações dos Senhores para com os Escravos». Cf. Serafim 
LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, tomos VI e VIII, pp. 342-344; 95-96. 
85 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, p. 311. 
86 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 71. 
87 Para uma síntese da atuação do P.e Vieira enquanto visitador, cf. S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, VII, cap. IV. 
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por força da sua idade avançada, exercesse o ofício sem sair da Baía, Vieira empenhou-

se em atrair novas vocações e zelar por que fossem convenientemente instruídos os que 

aspiravam às missões do Maranhão e Pará, exigindo dos novos missionários uma 

conveniente formação teológica e um adequado conhecimento do tupi. Contudo, apesar 

das suas diligências e permanentes denúncias das práticas de escravização dos índios, 

Vieira não conseguiu revogar as administrações particulares em uso na capitania do Sul, 

não conseguindo persuadir os padres que se tinham manifestado contrários às suas 

pretensões em matéria da liberdade dos nativos da América88. 

Na última década de Seiscentos, diminuindo o número de escravos indígenas 

devido a guerras, fugas e epidemias, em especial a febre-amarela – e tendo um número 

insuficiente de negros ao seu serviço89 – os paulistas aumentaram a prática dos resgates, 

cativando, trocando e vendendo os gentios da terra sem fazer caso das penas previstas 

nas leis régias e das ameaças de excomunhão decretadas nos breves pontifícios. Perante 

esta realidade, informado dos numerosos casos de violência e da constante perturbação 

da ação missionária dos jesuítas, por um lado, e dos motivos que assistiam aos padres 

que perseveravam em não absolver em confissão os proprietários que não restituíssem 

os índios à liberdade, por outro, Gusmão não deixou de recomendar que a situação dos 

ameríndios merecesse uma atenção particular dos membros da Companhia. Com efeito, 

justificando a condescendência de uma parte dos jesuítas face aos permanentes abusos 

dos colonos com o temor de que se repetisse a sua expulsão daquelas terras, como 

sucedido nas décadas anteriores, Alexandre de Gusmão ressalva no entanto que, embora 

os religiosos nem sempre censurassem aqueles comportamentos a partir do púlpito, não 

se abstinham de em privado chamar os paulistas mais conscienciosos à razão, 

convencendo-os de que os cativeiros injustos ofendiam gravemente a Deus90. 

No mesmo sentido, tendo notícia das constantes entradas ao sertão para capturar 

os naturais da terra, em carta de 14 de janeiro de 1693 D. Pedro II repreendeu os 
                                                   
88 Afirma S. LEITE que o visitador sentiu «à sua roda a resistência daqueles Padres, que o não levaram a 
bem», certamente pensando em Gusmão, Andreoni, Benci ou Rolland. História da Companhia de Jesus 
no Brasil, VII, p. 71. 
89 Cf. Alfredo BOSI, Dialética da colonização, São Paulo, Companhia das Letras, 1992; Sérgio Buarque 
de HOLANDA (dir.), História Geral da Civilização Brasileira, S. Paulo, Difusão Europeia do Livro, 
1960, e A Época colonial, Rio de Janeiro, S. Paulo, Difel, Bertrand Brasil, 1985-1989; Charles R. 
BOXER, A Igreja e a expansão ibérica: 1440-1770, trad. Maria de Lucena Barros e Sá Contreiras, 
Lisboa, Edições 70, 1990. 
90 «Et quamvis in publicis concionbus ab ilis reprehendendis circa injustam Indorum servitutem 
abstineremus; in privatis tamen colloquiis cum iis, apud quos Dei Timor plusquam avaritia valebat; 
fodicare haesitantes animos non praeter mittebamus; increpando, cum opus erat, arguendo, atque 
obsecrando» (Bras. 9, f. 395v). 
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paulistas que aprisionavam e se serviam da mão de obra indígena e incumbiu o 

Governador-Geral, com os superiores da Companhia de Jesus, de encontrar uma solução 

que contentasse os intervenientes na discussão, ainda que «sem levar a liberdade dos 

Índios longe de mais para não dar aos Paulistas ocasiões de tumulto que sem dúvida se 

temia»91. Em cumprimento desta solicitação da coroa, o Governador delegou no P.e 

Gusmão, então vice-provincial, a responsabilidade de dirigir as conversações com os 

representantes do povo e da Câmara de S. Paulo, impondo que se mantivessem no 

essencial as resoluções que Jorge Benci, na qualidade de secretário da Província, 

determinara na década anterior, as quais haviam sido aprovadas pelo Conselho régio92. 

Acompanhado de João António Andreoni, influente secretário da Assistência da 

Companhia de Jesus do Brasil, após refrear num primeiro momento as manifestações de 

desagrado dos moradores, motivadas pelas anteriores repreensões de El-Rei, Gusmão 

encetou conversações com os senhores principais, seguindo-se a negociação com os 

juízes, vereadores e procuradores do povo, alcançando-se por fim um compromisso que 

foi exarado em escritura pública enviada a D. Pedro II e ao Governador-Geral do Brasil. 

Evidenciando nestas negociações os seus dotes de governo, a habilidade na mediação de 

conflitos e a prudência que a realidade social e económica paulista então exigia, com 

este acordo, lavrado a 27 de janeiro de 1694, o P.e Gusmão reconheceu a administração 

particular dos índios pelos moradores93, confirmando as propostas anteriores de Jorge 

Benci e de certa forma acomodando ao contexto paulista alguns capítulos do 

«Regimento das Missões do Estado do Maranhão e Grão-Pará» (1686)94, elaborado com 

o contributo decisivo dos jesuítas João Felipe Bettendorf e Jódoco Peres. 

Dadas as concessões das partes intervenientes para se chegar a um entendimento 

final (ainda que tenham permanecido sem uma resposta inequívoca algumas 

                                                   
91 Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, pp. 324-325. 
92 Cf. «Commissum ergo id negotis Patri Vice Provinciali Alexandro de Gusmam, illuc ad visitandam 
Australem Provinciae partem ituro; injunctumque illi a Gubernatore ut eidem prorsus viae in agendo 
insisteret, quam Pater Georgius Bencius, olim Provinciae Secretarius, et ejus orae visitator aperuerat a 
Serenissimo Rege, ejusque Consiliariis, doctisque Lusitanae Aulae Juris peritis, ac Theologis 
comprobatam. In hanc si Paulopolitani descenderent; propositae compositioni, ac consensioni 
Magistratus; et Primarii Cives subscriberent; ratamque Regio nomine subscribens etiam Vice Provincialis 
haberet; datis hac super re patentibus litteris, instructione, ac publicis tabulis» (Bras. 3-2, ff. 396-396v). 
93 Cf. Márcia Eliane Alves de Souza e MELLO, «O Regimento das Missões: Poder e Negociação na 
Amazônia Portuguesa», in Clio – Série Revista de Pesquisa Histórica, n. 27-1, 2009, pp. 46-75. 
94 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, pp. 369-375 (Apêndice D). 
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«dúvidas»95 que serviriam de justificação para as posteriores infrações do compromisso 

assumido pelos moradores da vila de S. Paulo…), ficou então determinado que os 

paulistas não continuariam a organizar, participar ou instigar entradas particulares para a 

captura de índios no sertão e que apenas os missionários poderiam contactar com os 

ameríndios a fim de os introduzir nos princípios da doutrina cristã96. Acordando que 

todos os índios eram completamente livres, ficaram os paulistas impossibilitados de os 

utilizar como escravos nos serviços domésticos e nos trabalhos agrícolas, fossem 

capturados no sertão, comprados ou dados, cristãos ou gentios97. Assim, concedendo a 

liberdade aos índios que tivessem em sua posse, embora continuassem a beneficiar dos 

seus serviços, não poderiam os moradores utilizar os indígenas como mercadoria nos 

seus negócios, proibindo-se a sua compra, venda, troca ou entrega para pagamento de 

dívidas a credores98. E para que os índios cristianizados não regressassem ao sertão e se 

entregassem à anterior condição de gentios, ficou determinado que os moradores se 

constituiriam seus administradores, tutores e curadores – já não como senhores, embora 

a prática contrastasse com o que ficou acordado –, compensando-os em forma de soldo 

com a comida, as vestes e os remédios de que necessitassem em troca do seu trabalho 

nas explorações agrícolas e nos serviços domésticos99. Por outro lado, na busca de um 

equilíbrio entre interesses tão vincados, admitindo que os paulistas se pudessem servir 

                                                   
95 «Dúvidas que se oferecem pelos moradores da vila de S. Paulo a Sua Majestade, e ao Senhor 
Governador Geral do Estado, sôbre o modo de guardar o ajustamento da administração na matéria 
pertencente ao uso do gentio da terra, cuja resolução se espera» (S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, VI, pp. 328-330). 
96 As condições do acordo foram transcritas na carta ânua escrita por Gusmão a 30 de maio de 1694: «In 
posterum nec ituros se, nec missuros unquam praedatores ad silvas; nec consensuros hujusmodi turmas 
exire, ad Indos Ethnicos, undequaque per vim abducendos, et in servitutem redigendos; tantumque 
comitaturos Societatis Nostrae Missionarios; si aliquando adeos praedicatione invitandos 
proficiscerentur» (Bras. 9, f. 396). 
97 Cf. «Liberos omnino esse Indos, qui in eorum domibus, praedisque versabantur; sive e silvis abduti; 
sive empti; sive dono dati; sive Christiani essent; sive Ethnici; nec eis tamquam servis usuros» (Bras. 9, f. 
396). 
98 Cf. «Non inituros in posterum super iisdem Indis contractus ullos eorum libertati contrários; puta 
commutationis, emptionis, aut venditionis; nec daturos eos creditoribus ad dissolvendum aes alienum» 
(Bras. 9, f. 396v). 
99 A liberdade dos índios e as obrigações dos paulistas foram enunciadas por Gusmão numa carta enviada 
para Roma: «Futuros tantum eorundem Indorum (quos non oportebat iterum ad silvas mittere jam 
christianos, ferarum more victuros, vel suo arbitratur, omnina relinquere, veluti palabundos absque 
pastore greges rapto victores ob desidiam, etiam si ad silvas non redirent, et sine custo de ac directore 
morarentur in Pagis) futuros, inquam, eorum Administratores, Tutores, ac Curatores; soluturosque eis pro 
annus labore in colendis agris, servitioque domestico, pretium, seu victum, vestitumque, et medicamenta, 
addita insuper instructione frequenti circa res, quae ad fidem christianam pertinent, quam Patres filli, et 
Magistri discipulis tradunt; nec in eis educandis, castigandisque, et in officio continendis; Parentes, aut 
Tutoris limites transgressuros» (Bras.9, f. 396v). 
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dos índios para os serviços da casa, da lavoura e do comércio, Gusmão procurou 

também uma solução que não impedisse os moradores, enquanto cristãos, de receber a 

absolvição no sacramento da confissão e participar na comunhão eucarística celebrada 

pelos jesuítas. No entanto, ainda que este acordo respondesse de certa forma aos 

interesses da Coroa – que nunca se opôs de modo inequívoco ao cativeiro e exploração 

dos indígenas, facto a que não seria certamente alheia a participação decisiva dos 

paulistas no processo de interiorização e consolidação da colonização e, sobretudo, os 

primeiros indícios dos cobiçados achados auríferos… –, mereceu, a 12 de julho de 

1694100, um voto negativo do P.e António Vieira, o qual, ainda que naquele momento 

vencido na sua intransigente defesa da liberdade dos índios, acabaria por influenciar 

depois o teor das cartas régias de 26 de janeiro e 19 de fevereiro de 1696, que 

determinaram uma forma de repartição mais «justa» dos indígenas, estabelecendo que 

os índios «livres» trabalhassem alternadamente uma semana para os administradores, 

recebendo em troca a devida retribuição, e outra em favor dos seus próprios 

interesses101. 

Por conseguinte, se nesta ocasião Alexandre de Gusmão parece ter cedido aos 

interesses dos paulistas na utilização particular dos índios – abdicando a Companhia de 

Jesus do exercício de poder indireto sobre os naturais da terra em troca da prossecução 

das missões destinadas a civilizar e catequizar os naturais da terra (atividade que, em 

boa medida, resultava no disciplinamento de mão de obra para satisfazer as 

necessidades dos proprietários de fazendas, engenhos ou oficinas…) –, deve contudo 

sublinhar-se que, devido aos permanentes desrespeitos das resoluções firmadas, poucos 

meses depois, não hesitou o provincial em condenar de forma enérgica a violência 

exercida na captura e no trato dos índios e a cobiça e hipocrisia dos moradores que deles 

se apropriavam como escravos sem cuidar da sua vida espiritual102. 

                                                   
100 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VI, pp. 330-345; António VIEIRA, «Voto sobre 
as dúvidas dos moradores de São Paulo acerca da administração dos índios», in Obras escolhidas, pref. e 
notas de António Sérgio e Hernâni Cidade, vol. V, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1951, pp. 340-58. 
101 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VI, p. 345. 
102 Na carta ânua datada de 30 de maio de 1694, Gusmão censurou abertamente as práticas de 
escravização e comercialização dos índios: «Illud antiquum Paulopolitanis huc usque fuerat; fixumque 
unanimi consensu, improba cupiditate suadente, licere sibi Ethnicos Indos, in remotioribus sylvis 
degentes violenter aggredi; ligatos ex eorum Pagis abducere; Domique, et in Praediis veluti servos habere; 
eorum opera uti; donare, vendere, ac pro dissolvendo aere alieno, cui libet ex creditoribus tradere: satis, 
super que eis datum dicentes; quod ad Ecclesiae gremium adducti; victuque, ac vestitu, qualiscunque is 
esset, eorum labor in colendis agris, et servitio domestico pensaretur». Aproveitou ainda para denunciar 
os abusos cometidos pelos paulistas contra a liberdade dos indígenas, ordenada tanto em bulas dos 
pontífices romanos como em éditos régios, apesar das severas ameaças de punição que sobre eles 
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Apesar de ter exercido diversas funções de ensino e governo da Companhia, que o 

levaram a visitar longínquas missões jesuíticas, é certo que Alexandre de Gusmão nunca 

se envolveu diretamente na evangelização dos índios, não falando a «língua brasílica»103 

e não experimentando, ao que sabemos, o ministério da conversão nos sertões tão 

entusiasticamente vivido por Vieira. Ainda assim, nos diversos cargos diretivos que 

assumiu, empenhou-se de diferentes modos no desenvolvimento de ações que se 

destinaram à catequização e proteção dos índios, como a criação de aldeamentos, a 

organização de atividades missionárias e a sua defesa da violência dos curraleiros. Com 

efeito, lembrando que desde o início da atividade apostólica da Companhia de Jesus na 

América Portuguesa foi concedido ao provincial a faculdade de fundar aldeias, 

renovando o Geral Noyelle o incentivo para que erigissem quantas pudessem104, 

Alexandre de Gusmão tratou de adquirir terras e incentivou a fundação de aldeamentos 

com o fim de «reduzir» os índios, por natureza erráticos, aos costumes e disciplina 

cristã e de os doutrinar nos preceitos divinos, tratando de assegurar dotações régias para 

custear as despesas105, enviar para Roma minuciosas informações sobre os trabalhos 

agrícolas, piscatórios e artesanais em que se aplicavam os índios e dar conta dos 

negócios para a subsistência dos nativos e dos padres e irmãos residentes nas 

missões106. Como exemplos da sua atuação, enquanto reitor do Colégio da Baía tomou 

parte, em 1682, na aquisição de terras para fundar a Aldeia de Geru, a que se juntou um 

lugar limítrofe com o nome de Ilha para a criação de gado, ainda que a escritura de 

                                                                                                                                                     
impendiam. As críticas de Gusmão não se dirigiram apenas aos ávidos paulistas, estendendo-se aos 
religiosos que os acompanhavam por vastos sertões e auxiliavam na captura dos índios indefesos, 
aprovando o uso da violência com a esperança de obter parte dos lucros, revelando-se indiferentes às 
palavras condenatórias dos jesuítas, as quais contribuíram para a expulsão dos padres inacianos da cidade 
em anos anteriores: «Freti etiam authoritate indoctorum hominum e Religiosis familiis, quae apud illos 
sunt, hujusmodi violentas artes probantium; imo et eos associantium, spe lucri in captorum divisone 
facienda, non modo nostros aperte contradicentes non audiebant; sed jam ante actis annis ex oppido 
expulerant; revocaverantque tandem post longum tempu; indicto nobis graviter hac super controversia 
silentio» (Bras.9, f. 395). Note-se que igual denúncia da cobiça e violência usada no cativeiro dos nativos 
se faz sentir nas duríssimas palavras do P.e Francisco Frazão, referindo-se aos moradores de S. Paulo, «a 
que com raçon llaman vulgarm.te los hereges de San Pablo; e esso porque viven y mueren captivando la 
libertad de los Índios, que Dios, y la naturaleza hisieron libres» (Bras. 3-2, f. 277). 
103 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 70. 
104 Cf. «Cum a P. N. Carolo de Noyelle b. m. saepius in mandatis haberem, ut missiones, quamplurimas 
possem erigeram; idcirco missiones Tapuyarum duas erexi ex Cheririsiis, et ex Acharasibus unam. 
Inchoavi autem pagum ex Carurusiis; quibus adjunctis, quae ab antecessoribus meis institutae sunt, et jam 
sex missiones Tapuyarum numerantur» (Bras. 4, f. 10); ver também Bras. 3-2, f. 234. 
105 Cf. Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 13 de Junho de 1694 (Bras. 3-2, ff. 334-335). 
106 Cf. Carta Annua doq se tem obrado no missaõ da cerra de Ybyapaba desde o anno de 1695 e athe o de 
1697 emq estamos p.a o P.e Alexandre de Gusmaõ da Comp.a de JESU Provincial da Provincia do Brazil 
(Bras. 15, ff. 459-461v) 
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compra efetuada à Ordem do Carmo se tenha lavrado somente a 16 de janeiro do ano 

seguinte107; a 4 de junho de 1687, informou o superior Geral de que tinha fundado três 

missões de tapuias, erigindo duas aldeias dos Quiriris e uma dos Acarás, e principiado a 

aldeia dos Carurus108; sendo vice-provincial, por volta de 1694 apoiou o 

desenvolvimento de uma missão no Rio de S. Francisco109; em 1695, já provincial, 

informou o P.e Geral de que organizara três missões junto dos tapuias e erigira uma 

aldeia de carurusis, a que acrescentou a preparação de duas missões itinerantes com 

esperança de «colher grandes frutos de almas»110, elogiando vivamente a ação 

missionária dos padres Ascenso Gago e Emanuel Pedrozo, no Ceará, e Filipe Bourel, no 

Rio de S. Francisco111; em 1696, além da relação dos ministérios exercitados em favor 

dos índios – e também dos escravos africanos –, deu conhecimento ao P.e Geral de uma 

missão efetuada pelo P.e António Maria Bonucci do Recife até à Baía e de uma tentativa 

dos padres Mauro Rodrigues e Gabriel Acosta organizarem o descimento dos índios que 

vagueavam pelas florestas de Porto Seguro, vendo os seus esforços frustrados pela fuga 

dos nativos devido à ação dos paulistas112. 

Por outro lado, não falando nenhuma das línguas dos naturais da terra, Alexandre 

de Gusmão procurou que fossem admitidos na ordem de Loyola jovens com especial 

                                                   
107 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, pp. 324-325. 
108 Carta ao P. Geral C. Noyelle, Baía, 4 de junho de 1687 (Bras. 3-2, f. 234). 
109 Cf. «Aucta ad Flumen Sancti Francisci nova Missio, ac statio pro Crochorasiiis(?), et Procasiis; 
jamque Religiosi quatuor de septem Tapuyarum Pagis sollicite agunt; eosque ab ingenita barbarie ad 
humanos mores, et ad christianam disciplinam non invitos trahunt; divinisque praeceptis informant» 
(Bras. 9, f. 397). Para além desta missão desenvolvida no sertão, Gusmão dá notícia dos descimentos de 
milhares de índios a partir dos montes de Pernambuco e do Ceará, organizados pelos padres da 
Companhia, vencendo a fome, a sede e a fadiga de percursos inóspitos. Na carta ânua de 1694, enumera 
ainda as ocupações apostólicas dos religiosos em quatro aldeias tapuias do interior baiano: «Religiosi 
omnes ibi jam sacro fonte lustrati; matrimonia juxta Ecclesia leges, contrahere festinant; divina mysteria 
non solum quadragesimali tempore, sed et per anni cursum frequentant» (Bras. 9, ff. 400 e 397). Na Carta 
Annua doq se tem obrado no missaõ da cerra de Ybyapaba desde o anno de 1695 e athe o de 1697 emq 
estamos p.a o P.e Alexandre de Gusmaõ da Comp.a de JESU Provincial da Provincia do Brazil, Ascenso 
Gago expõe o modo como os inacianos procediam à organização dos aldeamentos, desde a construção de 
casas e igreja às plantações que forneciam os mantimentos, informando como os aldeados eram 
doutrinados todos os dias e se procedia a numerosos batismos aos Domingos e dias santos (Bras. 15,ff. 
459-461v). 
110 Cf. Annuae Litterae, Baía, 8 de julho de 1695: «emensumque ab eo plusquam ducentarum lecuarum iter, 
pervastam, inviamque solitudinem; ut Bubuleos, qui in ea passim degunt, non modo sacra confessionem 
expiaret, sed et verbo Dei, quod ibi nunquam auditur, confirmaret in Fide; et a ferinis moribus ad 
Christianam pietatem (...) socium habuit hujus laboriosae peregrinationis sacerdotem; adquem 
derehictarum, et nunquam ab alio visareum Ovium circa spectabat» (Bras. 9, f. 410). 
111 Annuae Litterae, Baía, 8 de julho de 1695 (Bras. 9, ff. 410-410v). Cf. «Ex quibus iam missionibus 
iterandis lata porta aperitur ea penitus tempestate, qua Maranonensis nostrorum expulsione clausa est: ex 
quo duas iam paro misssiones non sine spe magnae frugis colligendae» (Bras. 3-2, f. 205). 
112 Carta ao P. Geral da Companhia, da Baía, 5 de maio de 1696 (Bras. 4, ff. 8-9v). 
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aptidão para a aprendizagem da «língua geral» e incentivou a divulgação de manuais 

para a atividade de catequização. No Rio de Janeiro, a 1 de junho de 1685, deu 

aprovação para a reedição de 1686 do Catecismo brasilico da doutrina christãa113, 

publicado inicialmente em 1618 pelo jesuíta António de Araújo. Com o mesmo fim, 

promoveu a divulgação de gramáticas da «língua brasílica», recursos fundamentais para 

a conversão e doutrinação dos índios: a 16 de junho de 1685, deu licença para se voltar 

a imprimir a Arte de Grammatica da Língua Brasílica, do padre Luiz da Figueira; num 

parecer escrito no Seminário de Belém, com data de 8 de junho de 1687, recomendou 

que a Arte de Grammatica da Lingua Brasílica da Naçam Kkiriri, composta pelo P.e 

Luiz Vincencio Mamiani114, fosse examinada pelos padres João Mateus Faletto e José 

Coelho. 

De um modo diferente, o seu interesse e preocupação pela defesa dos índios pode 

ser percebido também nas cartas dirigidas às autoridades régias e ao Geral da 

Companhia de Jesus para denunciar abertamente a extrema violência com que os 

curraleiros destruíram e expulsaram os índios e os padres jesuítas das missões sertanejas 

do recôncavo baiano, episódios que motivaram o envolvimento do P.e Gusmão em duras 

contendas com os fazendeiros, sobretudo com a poderosa família Dias D’Ávila da Casa 

da Torre115. Foi neste contexto que o provincial ordenou ao superior da missão de 

                                                   
113 Catecismo Brasilico da Doutrina Christãa: Com o Ceremonial dos Sacramentos, & mais actos 
Parochiaes. Composto por Padres Doutos da Companhia de Jesus, Aperfeiçoado, & dado a luz pelo Padre 
Antonio de Araujo da mesma Companhia. Emendado nesta segunda impressaõ Pelo p. Bertholameu de 
Leam da mesma Companhia. Lisboa, Officina de Miguel Deslandes, 1686 [1.ª edição de 1618]. Para se 
compreender a pertinência da ação de Gusmão ao incentivar a escrita e promover a difusão de manuais e 
catecismos que auxiliavam a instrução doutrinal dos gentios, refira-se que no sínodo de 1707 foi decidido 
que «serão obrigados os Parochos a mandar fazer copias de uma breve fórmula de Cathecismo, que aqui 
lhes communicamos, para se repartirem pelas casas de seus freguezes em ordem a elles instruirem os seus 
escravos nos mystérios da Fé, e Doutrina Christã pela fórma da dita instrução». (Sebastião Monteiro da 
Vide, Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, Estudo introdutório e edição de Bruno Feitler & 
Evergton Sales Souza, São Paulo, Edusp, 2010, Liv. III, Título XXXII, n.º 577). 
114 Luiz da FIGUEIRA, Arte de Grammatica da Língua brasílica, Lisboa, Oficina de Miguel Deslandes, 
1687 [1ª edição – Lisboa, Manoel da Silva, 1621]; Lodovico Vincenzo MAMIANI DELLA ROVERE, 
Arte de Grammatica da Lingua Brasílica da Naçam Kkiriri, composta pelo P. Luis Vincencio Mamiani, 
da Companhia de Jesu, Missionario nas Aldeas da dita Nação. Lisboa, Officina de Miguel Deslandes, 
impressor de Sua Mag[estade], 1699. 
115 É o caso da Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 2 de dezembro de 1696, denunciando a violência 
dos curraleiros do Rio de S. Francisco contra as missões dos índios Tapuias, armando e instruindo outras 
tribos bárbaras para expulsar os índios aldeados e os religiosos que os assistiam. Nesta carta, Gusmão visa 
diretamente as senhoras Catarina Fogaça e Leonor Pereira, herdeiras de Francisco Dias Ávila, as quais 
ignoravam por inteiro as ordens régias (Bras. 4, ff. 23-26v). Em maio do mesmo ano, Gusmão informara o 
superior Geral das dificuldades sentidas pelos missionários no interior baiano, dando conta dos ataques de 
índios irredutíveis à palavra de Deus e das vexações a que os padres da Companhia foram sujeitos por 
recusarem administrar os sacramentos aos curraleiros que viviam em situação de pecado: «Apud Flumen S.ti 
Francisci vexati patres Missionarii, Indique in Pago Caruruensi versantes, a vicinis Bubulcis, eo quod 
ministrare Sacramenta indignis noluerint, publice, et impune peccantibus. Coactique inde sedem movere, 
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Rodelas que escrevesse uma relação completa do sucedido com as «Senhoras da Torre», 

documento que foi posteriormente enviado para Roma e para o rei D. Pedro II116. 

Analisando o conjunto das suas intervenções, diretas ou indiretas, em torno das 

controversas discussões nascidas da escravatura indígena, Alexandre de Gusmão parece 

guiar-se por um certo «realismo», manifestando uma certa capacidade de «ler» o 

momento histórico e compreender a conjuntura económica e política, compreendendo 

que «a escravidão no Brasil nunca foi uma opção, mas sim um percurso. Ela era 

estrutural. Sem escravidão não podia haver Brasil»117. Homem do seu tempo, sujeito a 

influências e obrigado a tomar decisões, procurou um ponto de equilíbrio que 

salvaguardasse a defesa dos mais fracos – insurgindo-se contra a violência e os 

atropelos das leis civis e eclesiásticas –, todavia sem pôr em causa a organização social 

e a exploração da mão de obra escrava que sustentava o projeto de colonização 

implementado no Brasil. 

 

2.2. Assistência aos colonos 

Numa sociedade marcada pela degradação moral e religiosa dos moradores e por 

atuações escandalosas de parte dos religiosos118, entregues a vícios e paixões, e por isso 

                                                                                                                                                     
et alibi stationem quaerere, ubi quieto possent Deo inservire, Indorumque saluti a se reductorum 
incumbere; frustra ducentarum, eoque amplius, eundo, ac redeundo, leucarum itinere superato ad 
implorandum a soli Dominis contra adversarios auxilium, audacia fretos, nullaque ratione vincendos» 
(Bras. 4, f. 9v). Igual denúncia dos abusos e da impiedade dos herdeiros da Casa da Torre faz Ascenso Gago 
em carta enviada em 1697 ao provincial Alexandre de Gusmão, lastimando que «em terras de chrystaõs, (…) 
em este Certaõ tam distante, fora das justiças, e Governadores, e taõ esquecidos de Deos, vivem a ley da 
vontade, sem obedecer a outra algũa, mais q a da caza da torre», os quais «zelaõ mais os seos gados, que 
o bem das almas» (Bras. 15, ff. 461-461v). 
116 «Relação da maneira com que se botarão os PPes da Comp.a de JESVS fora das suas missões no Rio de 
S. Francisco», remetida pelo provincial Gusmão a D. Pedro II da Baía, a 19 de novembro de 1696, e 
inserida na carta ao P.e Geral com data de 2 de dezembro desse mesmo ano (Bras. 4, ff. 24v-25). 
117 E. HOORNAERT, História da igreja no Brasil, p. 258. Alfredo BOSI refere-se também a esta «crua 
evidência de necessidade» da prática da escravatura no sistema colonial, relembrando a exploração dos 
escravos nos engenhos que os próprios jesuítas detinham, como o famoso Engenho de Sergipe do Conde, 
em Santo Amaro (Dialéctica da colonização, p. 161). 
118 No quadro da literatura que censura os atos ilícitos de colonos e religiosos, apontamos apenas alguns 
textos que revelam diferentes enfoques, objetivos e registos discursivos, como o clássico estudo de 
Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala, as sátiras de Gregório de Matos (remetendo para o estudo de 
João Adolfo HANSEN, A Sátira e o Engenho – Gregório de Matos e a Bahia do século XVII, São Paulo, 
Companhia das Letras/ Secretaria de Estado da Cultura, 1989) ou a viagem pelo Brasil do Peregrino da 
América, de Nuno Marques Pereira. As pastorais do episcopado merecem também uma análise cuidada, 
por observar aspetos fundamentais da vivência religiosa dos colonos, como a administração dos 
sacramentos, as práticas penitenciais, as indulgências e o culto dos santos. Cf. Dalila ZANON, «Os 
Bispos e a orientação tridentina no século XVIII», in História: Questões & Debates, 36 (2002), pp. 219-
250. Acerca da regulação da pregação pelo episcopado em Portugal na época moderna, por via de 
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necessitados de uma ampla reforma na sua formação e de instruções essenciais para 

uma prática devota dos ofícios divinos, compreende-se a preocupação e o empenho de 

Gusmão em organizar por escrito, em tipologias textuais diversas, um programa de 

disciplinamento119 que cumprisse as determinações reformistas de Trento, fornecendo 

modelos de civilidade, codificando regras de comportamento moral e dirigindo a vida 

espiritual dos fiéis cristãos. 

Destacando-se pelas missões de evangelização dos índios120, com o passar do 

tempo, e deixando de se justificar a concentração da ação religiosa dos padres da 

Companhia junto dos indígenas, por decrescer o seu número em resultado do trabalho 

de conversão e das guerras e mortes, desde os primeiros anos que os inacianos (e em 

particular Gusmão) se ocuparam da assistência espiritual dos colonos portugueses e dos 

mamelucos, sem esquecer o acompanhamento dos negros, ainda que dentro de uma 

conceção teológica – e político-económica – que não lhes reconhecia a dignidade 

espiritual e a liberdade121. Como os documentos coevos demonstram, os religiosos da 

                                                                                                                                                     
instrumentos normartivos como as pastorais, as constituições e as provisões, veja-se de José Pedro 
PAIVA, «Episcopado e Pregação no Portugal Moderno: Formas de actuação e de vigilância», Via 
Spiritus, 16, 2009, pp. 9-44. 
119 Para analisar a literatura jesuítica de intervenção social, moral e religiosa, utilizamos o conceito de 
«disciplinamento» não como imposição de uma disciplina coerciva e punitiva – pelos instrumentos que 
formaram uma «pedagogia do medo» (ou, se preferirmos a designação de J. DELUMEAU, uma «pastoral 
do medo», Le Péché et la Peur. La Culpabilisation en Occident (XIII-XVIIIe siècles), Paris, Fayard, 1983, 
pp. 340-369) –, mas pelo recurso a estratégias pedagógicas e persuasivas (a leitura de livros que 
conduzissem à boa prática moral e espiritual, a utilização didáctica de imagens – numa teoria da visão e 
da sugestão visual que se materializa na abundante utilização de representações emblemáticas e 
ecfrásticas –, os sermonários exortativos à piedade e à conversão, as representações teatrais e as 
procissões barrocas de grande espectacularidade). Cf. Federico PALOMO, A Contra-Reforma em 
Portugal (1540-1700), Lisboa, Livros Horizonte, 2006. 
120 Para além do assinalado labor missionário junto dos índios, a verdade é que, pela pregação, Vieira 
participou também, e de forma ativa, no apostolado dirigido aos colonos. No Sermão do Espírito Santo, 
proferindo um discurso duríssimo contra a inconstância do índio, «a mais bruta, a mais ingrata, a mais 
inconstante, a mais avessa, a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo», acreditando ainda 
assim na possibilidade de os converter pela ação paciente dos missionários, Vieira visa os próprios 
colonos – afinal o principal destinatário dos seus sermões, ainda que se trate, por exemplo, dos sermões 
do Rosário, dirigidos aos negros –, acusando «uma mesma ausência de constância na fé entre os próprios 
cristãos da província, descuidados das coisas da religião e, por isso mesmo, igualados aos bárbaros; a 
rigor, considera que descem abaixo deles, já que não têm, como os índios, o atenuante da ignorância». 
Alcir PÉCORA, «O Bom Selvagem e o Boçal: Argumentos de Vieira em torno à imagem do «índio 
boçal»», in José Eduardo FRANCO (coord.), Entre a Selva e a Corte: Novos Olhares sobre Vieira, 
Lisboa, Esfera do Caos, 2009, p. 57. Na atuação apostólica dos missionários, desde cedo o batismo se 
revelou motivo de controvérsia, visto que as celebrações em massa, desprovidas de uma preparação 
doutrinal sólida, se mostravam ordinariamente inúteis, já que com frequência os índios retornavam à sua 
condição de pagãos, perdendo-se em definitivo a sua alma. Neste contexto, durante o Concílio de Trento 
afirmou-se a necessidade de reajustar o modelo de catequese a desenvolver junto dos índios, deslocando-
se o centro das missões apostólicas do batismo para a confissão. Cf. Cristina POMPA, «O Lugar da 
Utopia: Os Jesuítas e a Catequese Indígena», Novos Estudos CEBRAP, n. 64, Nov. 2002, pp. 83-95. 
121 A ação pastoral de Gusmão, orientada sobretudo para os portugueses e seus descendentes, é certo, não 
deixou de lado a assistência espiritual e o conforto físico dos mais necessitados, incluindo os índios e os 
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Companhia de Jesus asseguraram também o cuidado pastoral dos escravos africanos 

sujeitos aos mais gravosos sofrimentos nos engenhos e nas fazendas particulares122 

(incluindo as fazendas jesuíticas, usualmente dotadas de um colégio para o ensino das 

primeiras letras e catequese das crianças negras123), promovendo a sua conversão por 

meio da associação da catequese à aprendizagem das primeiras letras124. Neste ponto, 

ainda que nos tratados de índole moral e espiritual ou nas instruções que compendiou 

para a boa criação de meninos e meninas não se possa identificar qualquer passagem 

relativa à questão da escravatura no contexto brasílico, refira-se que na correspondência 

trocada com Roma se encontram referências concretas à atenção que Gusmão dedicou 

                                                                                                                                                     
negros, um pouco à imagem do que sucedia com os seus irmãos de hábito e com outras congregações 
religiosas na América Portuguesa. Tomando por exemplo o P.e Vieira, se é verdade que se notabilizou 
principalmente pelo seu entusiasmo missionário em favor dos índios, não se pode menosprezar a sua ação 
de pregação dirigida aos colonos. Note-se que no Sermão do Espírito Santo, proferindo um discurso 
duríssimo contra a inconstância do índio, «a mais bruta, a mais ingrata, a mais inconstante, a mais avessa, 
a mais trabalhosa de ensinar de quantas há no mundo», embora acreditando sempre na possibilidade de os 
converter pela ação paciente dos missionários, Vieira visava os próprios colonos – afinal o principal 
destinatário dos seus sermões, ainda que se trate, por exemplo, dos sermões do Rosário, dirigidos aos 
negros –, ao acusar «uma mesma ausência de constância na fé entre os próprios cristãos da província, 
descuidados das coisas da religião e, por isso mesmo, igualados aos bárbaros; a rigor, considera que 
descem abaixo deles, já que não têm, como os índios, o atenuante da ignorância» (Alcir PÉCORA, «O 
Bom Selvagem e o Boçal: Argumentos de Vieira em torno à imagem do «índio boçal»», in José Eduardo 
FRANCO (coord.), Entre a Selva e a Corte: Novos Olhares sobre Vieira, Lisboa, Esfera do Caos, 2009, 
p. 57). 
122 Para conhecer os princípios que nortearam a relação dos colonos com os escravos negros, a partir do 
pensamento de quatro autores que nas suas obras e sermões refletiram sobre o tratamento e educação 
devidos aos servos africanos, leia-se Ana Palmira Bittencourt Santos CASIMIRO, «Quatro Visões do 
Escravismo Colonial: Jorge Benci, Antônio Vieira, Manuel Bernardes e João Antônio Andreoni», 
Politeia: História e Sociedade, vol. 1, n. 1, 2001, pp. 141-159. Sobre o tema da escravatura dos negros no 
pensamento de Vieira, marcado pela compaixão dos que pelo seu sofrimento nos engenhos se 
aproximavam do padecimento de Cristo na cruz, além da leitura do sermão que Vieira pregou aos 
escravos africanos da Baía, denunciando de uma forma crua as duras condições de trabalho e a sua penosa 
existência, a qual, contudo, deveriam aceitar voluntariamente – «Sermão Vigésimo Sétimo, com o 
Santíssimo Sacramento Exposto» - «Da Série Maria Rosa Mística» - (António VIEIRA, Obras 
escolhidas, pref. e notas de António Sérgio e Hernâni Cidade, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1951, pp. 47-
95) –, remetemos também para a obra de Magno VILELA, Uma Questão de Igualdade: Antônio Vieira e 
a Escravidão Negra na Bahia do Século XVII, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1997. 
123 S. LEITE trata de encarecer a assistência dos jesuítas aos escravos, salientando as ações educativas e 
pastorais a eles dirigidas: «E o que ela fez pela catequese e elevação moral dos Escravos, além do 
proverbial bom trato que lhes dava, afere-se por este tríplice fato: foi um jesuíta o P. Pero Dias, Apóstolo 
dos Negros do Brasil, que escreveu a Arte da Língua de Angola com o propósito deliberado de melhor os 
amparar e servir; fundou-se nos Colégios o apostolado do mar à chegada dos navios de África; e 
multiplicaram-se, a favor dos Negros dos Engenhos e Fazendas, as missões discurrentes, saídas dos 
Colégios de cada região, em toda a extensão do Brasil.» (História da Companhia de Jesus, VII, pp. 144-
145). 
124 Acerca do pensamento de Vieira sobre o tema da escravatura dos negros, ver de Amarilio FERREIRA 
Jr. e Marisa BITTAR, «A pedagogia da escravidão nos Sermões do Padre António Vieira», Revista 
brasileira de Estudos pedagógicos, Brasília, v. 84, n. 206/207/208, jan./dez. 2003, pp. 43-53. Sobre a 
educação dos escravos negros neste período, dos mesmos autores, «Educação jesuítica e crianças negras 
no Brasil Colonial», Revista brasileira de Estudos pedagógicos, Brasília, v. 80, n. 196, set./dez. 1999, pp. 
472-482. 
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aos escravos negros, repetindo-se no seu provincialato as visitas aos navios negreiros 

pejados de escravos mortos, a pregação pelas ruas e em dias de festa, a explicação dos 

princípios da fé por catequistas peritos na «língua Angola» e as expedições aos 

engenhos, oficinas de cana sacarina e fazendas para lhes pregar o Evangelho e 

administrar os sacramentos, sobretudo da penitência e da eucaristia, mas também para 

impor os valores da moral cristã e combater os ritos e as superstições africanas125. Por 

outro lado, em finais de Seiscentos, impunha-se cada vez mais uma «pastoral urbana»126 

que orientasse os moradores (brancos, mamelucos e índios catequizados) no caminho da 

perfeição moral e religiosa, sem esquecer os numerosos visitantes que permaneciam 

temporariamente por aquelas terras, incluindo os hereges127 que ameaçavam o rebanho 

católico e os militares e marinheiros128, sobretudo no tempo da Quaresma, pela 

importância da expiação dos pecados através da confissão. Esta preocupação com a 

reforma dos costumes e a dilatação da piedade cristã dos moradores das principais vilas 

e cidades foi claramente identificada, em 1695, pelo governador D. João de Lencastre 

(1694-1702), ao afirmar que «não pode hauer missão na gentilidade dos Certoens tão 

meritoria, como esta dentro nos muros da Bahia», denunciando, entre os prejuízos 

temporais e espirituais que afetavam toda a sociedade, o escândalo e os inconvenientes 

que resultavam da liberdade e vaidade com que trajavam as escravas129. 

                                                   
125 Na carta ânua de 1694 enunciou Gusmão os ministérios praticados pelos jesuítas no auxílio dos 
africanos: «Lustratae Angolanae naves, mancipiis inde aspertatis onustae: Habitae in Plateis conciones 
diebus festis; et explicata ibidem christianae Fidei documenta, praesertim servis, qui multi in Brasilia 
sunt, a Cathecistis Angolanae lingua peritis: Excursiones factae extra urbes ad Molas, et officinas 
sacchareas, Afris mancipiis refertas» (Bras. 9, f. 400). Sobre esta temática, pode ler-se o artigo de Aécio 
FEITOSA, «Os jesuítas e os problemas da escravidão e da catequese negra no Brasil», Revista 
Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XX), vol. 20, 1986, pp. 169-77. 
126 Segundo Paolo BROGGIO, a missão jesuítica, mais do que suprir as insuficiências da estrutura 
paroquial, encontrara nos meios urbanos um campo privilegiado de ação, tornando-se um eficaz 
instrumento de controlo do comportamento e da conservação do fervor religioso: «è diventata uno 
strumento di risveglio del fervore religioso e di controllo dei comportamenti (...) è proprio nell’ambiente 
urbano che anche in America i gesuiti intravedevano un campo privilegiato di azione, un ambiente 
particolarmente segnato dalla plurietnicità in cui un ruolo di assoluto rilievo era affidato all’introduzione 
di devozioni» (Evangelizzare il mondo: Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America 
(secoli XVI-XVII), prefazione di Francesca Cantù, Roma, Carocci, 2004, p. 282). 
127 Na Relação sumaria do q obraraõ os PP. da Comp.a de Jesu no Brazil em ordem ao bem espiritual do 
Proximo desde o anno 1690 até o de 1691, refere-se que «Converteram-se dous hereges Luteranos, hum 
Calvino, e hum Mouro ajudados com a divina graça por meyo dos PP. a retratar os erros passados, e a 
seguir a Igreja Catholica» (Bras. 9, ff. 375-375v). 
128 Cf. «praesertim quadragesimali tempore; et in appulsu, discessuque classium Lusitanarum; militibus 
aeque ac nautis a Portu non solventibus, nisi prius sacra exomologesi expiatis» (Bras. 9, f. 400). 
129 «Do Governador D. João de Lencastre, sobre o vestuário dos mulatos e mulatas», in José Pinheiro 
SILVA, «A Capitania da Baía», Revista Portuguesa de História, XI, vol. I (1964), pp. 40-113: «as 
mulatas, e negras que são forras, occazionão com as suas galas, e demaziado aceyo não so o empenho dos 
naturaes da Bahia, e dos do Reino que vem com seu negoçio, (mas o que he maia para sentir) a distraçam 
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Em finais de Seiscentos, o número crescente de ações missionárias para 

consolação espiritual dos «brancos», concretizadas em diferentes ministérios e campos 

de atuação que visavam no seu conjunto a conversão interior e o aumento dos atos 

religiosos dos cristãos, sugere que se tenha verificado, de forma paulatina e sem a 

aprovação de todos os inacianos, uma ressemantização do conceito de missão. 

Inicialmente relacionado com as atividades de redução dos índios selvagens ao 

cristianismo, o termo missão, como exemplificam abundantemente os documentos 

coetâneos, começou a aplicar-se também a outros campos de atuação dos religiosos, em 

resultado de uma reorientação da vocação inicial dos jesuítas e das alterações 

demográficas e sociais da sociedade colonial brasileira. Com efeito, ainda que 

diminuísse o número de irmãos jesuítas que nas florestas e sertões procuravam 

converter os gentios à palavra de Deus, aumentou de modo significativo a quantidade de 

padres que nos colégios e escolas de aprender a ler, escrever e contar se ocupavam da 

educação dos filhos dos colonizadores e dos nascidos no Brasil. Além do mais, 

constituindo as instituições escolares e as residências da Companhia de Jesus um centro 

de irradiação de cultura e de saber no Brasil colonial, eram igualmente o espaço onde se 

organizavam as expedições urbanas e rurais que, através de sacramentos como a 

confissão e a comunhão, davam resposta às necessidades espirituais tanto dos 

moradores mais distintos como dos mais pobres e ignorantes. Como as cartas enviadas 

para o Geral da Ordem dão conta, as inúmeras missões itinerantes, desenvolvidas com 

um espírito de apostolado popular e rural, adquiriram suma importância social e 

religiosa para a população colonial dispersa pelo imenso território americano130. Na 

                                                                                                                                                     
de muitos ecleziasticos simples, e Regulares, que menos Religiosamente faltão as obrigaçoens que huns 
professão, e outros deuem ao decoro do seu habito» (p. 103). Igual crítica ao modo de vida centrado no 
luxo, ostentação e vaidade, por oposição à falta de caridade com o próximo e ao desinteresse pelas obras 
de Deus, pode ser percebida na viagem alegórica do Predestinado Peregrino, quando o narrador censura o 
comportamento dos «moradores de Edem notavelmente deliciosos; por isso os moradores nam vendiam 
outras cousas, senam sedas, olandas, pastilhas, perfumes, & tabaco; era lastima ver os miseraveis tirar o 
vintem da boca para o nariz, porque muitos deixam de comprar o pam para a boca, por comprar o tabaco 
para o nariz; muitos vi gastar largos cruzados em flores, tabaco & perfumes, que nam tinham para o pobre 
hum vintem, ou para o faminto hum pam; outros, que em galas, em luvas, & (186) em cabeleiras, 
gastavam grande quantidade de moeda, que deviam grande suma de dinheiro. O que causava maior horror 
era, ver os Pays regalados, & os filhos famintos; os pagens trajados, & despidos os filhos; as mancebas 
vestidas, & as filhas nuas: os leitos armados de colchas, & cortinas de seda, & os Altares de Deos 
despidos, & faltos de tudo» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 
186-7). 
130 De modo ilustrativo, refira-se que a partir do Colégio da Baía «se exercitava uma quotidiana e 
perpetua missão, porq de todos os Bairros e Freguesias da Cidade, ainda das mais distantes, recorrem a 
ele, mandando chamar os PP. p.a em suas doenças se confessarem, p.a fazerem seus testam.tos, e p.a os 
ajudarem a bem morrer…» (Relação sumaria do q obraraõ os PP. da Comp.a de Jesu no Brazil em ordem 
ao bem espiritual do Proximo desde o anno 1690 até o de 1691 – Bras. 9, f. 375). Muitos são também os 
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verdade, com o intuito de disciplinar práticas sociais, morais e religiosas, os padres da 

Companhia percorriam as mais remotas paróquias, fazendas e engenhos. Para aumento 

da piedade religiosa e salvação das almas, pregavam a cada oito dias, liam o catecismo 

aos meninos, ouviam centenas de confissões gerais de toda a vida e confissões 

ordinárias, celebravam matrimónios para pôr fim a relações pecaminosas, livravam 

muitos pecadores das sugestões e opressões do demónio com recurso aos ritos do 

batismo e da confissão, compunham as pazes entre inimigos e acabavam com as 

vinganças entre os principais, contribuíam para a satisfação de injúrias públicas e a 

restituição pela retratação da boa fama violada, excitavam nos indígenas cristãos a 

frequência dos sacramentos e o culto da Virgem Mãe e recitação das contas do rosário 

nos tempos fixados131. 

Ao ler as pormenorizadas descrições de missões volantes que no provincialato de 

Gusmão foram organizadas para benefício da população católica, torna-se evidente que 

as práticas missionárias usadas pelos padres da Companhia na Assistência do Brasil 

                                                                                                                                                     
relatos de jesuítas que percorreram as serras e os sertões, afastando-se ainda mais dos principais 
povoados, «movidos da neccessidade espiritual, emq vivem alli os brancos faltos de Sacerdotes, q lhe 
administrem os Sacram.tos, e ainda a q o cuidado das ovelhas proprias, q deixamos sem pastor» (Bras. 15, 
459v). 
131 Um pormenorizado relato das missões realizadas pelo célebre padre Andreoni, secretário de Gusmão 
no seu provincialato, inclui a enumeração dos ministérios realizados para fruto das almas dos visitados 
(Bras. 9, 412-413v). Na Relação sumaria do q obraraõ os PP. da Comp.a de Jesu no Brazil em ordem ao 
bem espiritual do Proximo desde o anno 1690 até o de 1691 compendiam-se os resultados de uma missão 
efetuada por dois padres desde Pernambuco até à Baía: durante quase cinco meses, procurando de 
propósito os moradores mais pobres e necessitados, reconciliaram mais de 2000 inimigos, pregaram 115 
vezes, fizeram 1388 confissões gerais necessárias, deram a comunhão a 7909 pessoas, a que acresce 
equivalente número de confissões ordinárias, «e q trabalhoso exercicio era ouvir curraleiros, vaqueiros, e 
escravos de engenhos às vezes taõ bussais, q mais custava ouvir hũa confissaõ ordinária destes, q hũa 
geral ainda de toda a vida de pessoa convertida». Ainda assim, com a ação destes padres, «A contriçaõ, e 
as lagrimas dos mais desonestos era tal, q os confessores pediaõ a Deos ter semelhante na hora da morte 
p.a assegurarem sua salvaçaõ (…) isto taõ suave e fortem.te q os mais penitenciados eraõ os q se 
mostravaõ mais amantes dos PP.es e q desejavaõ resolutamente seguillos» (Bras. 9, f. 376v). Para uma 
comparação das experiências de evangelização efetuadas na América e na Península Ibérica – 
considerando os modelos e métodos de conversão, os agentes, os ministérios, os lugares e circunstâncias e 
os efeitos resultantes das missões –, leia-se a obra de Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas 
excellentes. Los jesuitas de Evora, la misión de interior y el disciplinamiento social en la época 
confesional (1551-1630), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian: Fundação para a ciência e a tecnologia, 
2003b; «“Homens enviados de céu”. Les “formes de présentation” des missionaires de l’intérieur 
(Portugal, XVIe-XVIIe siècles)», in FABRE, Pierre-Antoine, VINCENT, Bernard (eds.), Missions 
religieuses modernes. «Notre lieu est le monde», Rome, École française de Rome, 2007, pp. 287-306; 
«Malos panes para buenas hambres: comunicación e identidad religiosa de los misioneros de interior en la 
Península Ibérica (siglos XVI-XVIII)», Penélope, 28 (2003), pp. 7-30. De Francesca CANTÙ, La 
Conquista spirituale: Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Roma, Viella, 2007. De Paolo 
BROGGIO, Evangelizzare il mondo: Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America (secoli 
XVI-XVII), prefazione di Francesca Cantù, Roma, Carocci, 2004; e «Inquisizione, visite pastorali e 
missioni: la Compagnia di Gesù e gli strumenti del controllo religioso e sociale nel mondo ispanico 
(secoli XVI-XVII)», in A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – 
espiritualidade e cultura, Actas do Colóquio Internacional, Maio de 2004, vol. II, pp. 459-486. 
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apresentam os mesmos aspetos que caraterizam as «missões do interior» desenvolvidas 

em contexto ibérico, coincidindo nas estratégias de doutrinação, nos apelos à conversão 

interior pelo arrependimento, na orientação da revalorização sacramental, em particular 

na confissão, e na imposição de princípios de civilidade. Na carta ânua enviada para 

Roma em 1986, como em outros documentos, referindo-se a expedições fora da cidade 

do Rio de Janeiro, Gusmão informa que nesse ano foram organizadas quatro missões 

para grande utilidade moral e espiritual de senhores e escravos, enumerando as ações e 

os registos numéricos: expulsaram os demónios de dois corpos, um dos quais de uma 

mulher que tivera um batismo inválido; celebraram 141 matrimónios, convencendo os 

casais que anteriormente se negavam a legitimar a sua relação, perseverando no pecado 

para escândalo de toda a comunidade; batizaram 111 indivíduos, entre eles alguns que 

tinham recebido o sacramento inicial de modo irregular e adultos quase a morrer; 

ouviram 168 confissões, tanto as confissões gerais de toda a vida como as confissões 

ordinárias, além das que necessitavam de repetição há muitos anos; concertaram 

injúrias, divergências e inimizades antigas; combateram com o temor de Deus as 

superstições e artes maléficas usadas por escravos africanos. 

Por conseguinte, cumprindo a fórmula do instituto da Companhia de Jesus, 

Alexandre de Gusmão empenhou-se na assistência aos moradores através dos 

ministérios da educação, catequese, pregação, administração dos sacramentos e direção 

espiritual. Procurou a conservação e o crescimento da fé católica nos colonos e nativos 

cristianizados através do seu exemplo pessoal de ascese e vida virtuosa, do seu projeto 

pedagógico (delineado na Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia e 

materializado no Seminário de Belém da Cachoeira132) e dos seus escritos de natureza 

didática, moral e espiritual, os quais, no seu conjunto, concorrendo para a desejada 

disciplina de comportamentos, auxiliando as práticas de doutrinação ou constituindo 

instrumentos adequados à meditação da vida e morte de Cristo, dos dogmas da 

imaculada Conceição da Virgem ou dos novíssimos do Homem, oferecem um modelo 

de perfeição cristã possível de alcançar em todos os estados de vida. 

 

                                                   
132 Uma das ordens do regulamento do Seminário de Belém da Cachoeira determinava que, além do 
cuidado da boa criação dos meninos, os religiosos inacianos nele residentes tinham obrigação, de acordo 
com o instituto de Santo Inácio, de assegurar os consueta ministeria da Companhia, como «administrar 
sacramentos, pregar, e exortar o Povo, e ainda acudir às confissões de fora». («Regulamento do Seminário 
de Belém», in Serafim LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 186.) 
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2.3. Discussões entre jesuítas: a formação de noviços e os métodos de 

evangelização 

A discussão acerca da escravidão dos índios constituiu de facto o ponto central da 

contenda entre os «Alexandristas» ou «grupo dos estrangeiros»133 – envolvidos 

sobretudo na educação ministrada nos grandes centros urbanos e tidos por contrários a 

uma estratégia de evangelização centrada em aldeamentos, a maior parte em zonas 

remotas do interior, em favor de uma missionação desenvolvida a partir dos colégios, 

juntando nomes tão influentes na província como os italianos Jorge Benci, autor de 

Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos (1700)134, e João António 

Andreoni, que, com o pseudónimo André João Antonil, escreveu Cultura e Opulência 

do Brasil por suas Drogas e Minas (1711)135, ou o flamengo Jacob Rolland, autor de 

uma controversa «Apologia pro paulistis»136, desaprovada por Roma, e o missionário 

alemão João Filipe Bettendorff, que compôs a Crónica dos Padres da Companhia de 

Jesus no Estado do Maranhão137 –, e os «Vieiristas», defensores de um projeto de 

                                                   
133 Esta distinção entre «Alexandristas» e «Vieiristas» foi introduzida pelo padre Serafim Leite, 
nitidamente afeto ao ilustre orador e missionário, revelando-se mais ambígua a sua opinião acerca de 
Gusmão, ora criticando-o, nomeadamente quando as suas ideias ou tomadas de posição diferiram das de 
Vieira, ora considerando-o, por exemplo, o maior pedagogo do Brasil colonial. No entanto, se o ilustre 
historiador da Companhia de Jesus na Assistência do Brasil afirmou que «O P. Alexandre de Gusmão 
assim como favorecia os mamelucos ou mestiços não se preocupava tanto com os Índios aldeados, e nisso 
era acompanhado ou movido por alguns Padres (posições recìprocamente opostas à do P. António 
Vieira)», não deixou ainda assim de elogiar a sua intervenção em todo este difícil processo, considerando 
mesmo que a solução encontrada em 1694 «coroou, digna e coerentemente, um apostolado de mais de 
meio século a favor da liberdade». Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VI, p. 317. 
134 Joge BENCI, Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos (livro brasileiro de 1700), 
pref. e anot. por Serafim Leite, 2.ª. ed., Porto, Livraria Apostolado da Imprensa, 1954. 
135 André João ANTONIL, Cultura e Opulência do Brasil, introd. e comentario crítico por Andrée 
Mansuy Diniz Silva, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 2001. No artigo «Antonil e a Escravidão sem Mistérios», Ricardo Luiz de SOUZA analisa a 
relação entre os senhores e os escravos, constatando que para o jesuíta italiano a escravidão constituía 
uma componente natural do sistema de produção colonial, legitimando-se pela sua importância 
económica na criação de riquezas no Brasil (História & Perspectivas, Uberlândia, nn. 29 e 30, Jul./Dez. 
2003 e Jan./Jun. 2004, pp. 239-253). 
136 Remetemos para o artigo de Carlos Alberto de M. R. ZERON, «Interpretações das relações entre cura 
animarum e potestas indirecta no mundo luso-americano», Clio – Serie Revista de Pesquisa Histórica, 
27-1, Editora Universitária UFPE, 2009, pp. 140-77, no qual o autor analisa a «Apologia em favor dos 
paulistas, onde se prova que os habitantes de São Paulo e cidades vizinhas, ainda que não desistam da 
invasão [conquista] dos índios do Brasil, nem restituam a liberdade aos mesmos índios, são capazes, no 
entanto, de confissão sacramental e de absolvição», documento de defesa dos paulistas excomungados 
pelo breve Commissum nobis, de 22 de abril de 1639, devido à sua atividade de captura e escravização 
dos índios. No complexo contexto das missões jesuíticas, no quadro das tensas relações entre a conversão 
e a exploração do trabalho indígena, o autor discute – no plano político, económico, jurídico e teológico – 
a legitimidade das formas de domínio sobre os ameríndios e a direção temporal dos aldeamentos reais. 
137 João Felipe BETTENDORF, Crônica da missão dos Padres da Companhia de Jesus no Maranhão 
[1698], Belém, SECULT, 1990. 
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missões concretizado em aldeias afastadas dos colégios e dos povoamentos. 

Por entre violentas discussões e acusações pouco edificantes138 em resultado dos 

pensamentos discordes de Gusmão e Vieira, note-se que todas as tensões que eclodiram 

por aqueles anos entre os inacianos, ainda que centradas na questão da liberdade dos 

índios, traduziam sobretudo uma divergência acerca das estratégias e métodos de 

evangelização139 que nos finais de Seiscentos seriam mais úteis na «conquista de almas» 

para a Igreja, discordância que se estendia ainda ao processo de formação e direção dos 

noviços. 

Na verdade, se desde que chegaram ao Brasil os jesuítas se ocuparam 

fundamentalmente na evangelização dos índios (pela pregação, pela organização de 

entradas no sertão e descimentos para o litoral, pela fundação de aldeamentos, por 

missões volantes), rapidamente perceberam que para os índios perseverarem na doutrina 

cristã – o que não se conseguia de forma segura com os métodos de conversão pontuais 

e os batismos em massa140 – se impunha num primeiro momento civilizá-los e educá-los 

                                                   
138 Em carta dirigida ao P.e Geral Tirso González, de 2 de julho de 1690, Gusmão teceu duras críticas à 
atuação do P.e Vieira, então visitador, afirmando que «tiene perturbado los animos de muchos, pues q ni 
su ingenio, ni su exemplo son p.a reformar la provincia», e acrescentando que devido ao seu «violento e 
extravagante gobierno» se começava a perder uma Província tão benemérita (Bras. 3-2, f. 280). Note-se, 
no entanto, que a animosidade entre estes ilustres filhos de Santo Inácio não impediu que Gusmão tenha 
concedido licença para impressão da segunda parte dos sermões do Padre António Vieira, Maria Rosa 
Mística, incluindo esta obra no grupo dos mais notáveis sermonários de devoção mariana, particularmente 
os dois tomos de «Sermões do Rosário», «nos quaes cõ a sua costumada agudeza encarece muyto, naõ só 
o util desta devoçaõ, mas o modo cõ que se ha de fazer, ambos os tomos compendiados em trinta 
sermões, em que maravilhosamente persuade as excellencias, poderes, & maravilhas do Rosario da 
Senhora» (Rosa de Nazareth, p. 323). Os mesmos elogios são retomados na carta ânua de 1694 («Res 
litteraria ab uno Patre Antonio Vieyra pro omnibus aucta, edito in lucem singulis annis novo concionum 
volumine, aureis characteribus digno», Bras. 9, f. 40v), dando igualmente conta da sua estima pela Clavis 
Prophetarum, que leu ainda em manuscrito, conforme refere na Árvore da Vida: «o P. Antonio Vieira da 
Companhia de JESU compoz hum livro muy erudito, que naõ sahiu a luz, que intitulou: De Regno Christi 
in terris consumato, em que prova, que todas aquellas felicidades promettidas pelos Profetas se hao de 
cumprir nesta vida; e porque, supposta esta opiniaõ, ficavaõ os Oraculos dos Profetas claros, chamou a 
este seu livro: Clavis Prophetarum» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 257). 
139 Cf. Jorge COUTO, «Estratégias e métodos de missionação dos jesuítas no Brasil», in A Companhia de 
Jesus e a missionação no Oriente, Actas do Colóquio internacional promovido pela Fundação Oriente e 
pela revista Brotéria, Lisboa, 2000, pp. 65-83; Ana Palmira Bittencourt Santos CASIMIRO, «Quatro 
Visões do Escravismo Colonial: Jorge Benci, Antônio Vieira, Manuel Bernardes e Joao Antônio 
Andreoni»; e «Igreja, Educação e Escravidão no Brasil Colonial», Politeia: Hist. E Soc., Vitória da 
Conquista, n. 7, 2007, pp. 85-102. 
140 O batismo em massa constituiu um dos principais motivos de controvérsia em relação à atividade 
missionária dos jesuítas desde os primeiros projetos de evangelização dos gentios – tanto da Ásia como 
da América, ainda que com estratégias diferentes, adaptadas à especificidade de cada contexto 
sociocultural. Pensados como um método capaz de proporcionar a conversão dos gentios de forma mais 
rápida do que as tradicionais estratégias de evangelização, observou-se porém que as celebrações em 
massa no Brasil, desprovidas de uma preparação doutrinal sólida, se revelavam muitas vezes pouco 
frutuosas, já que os índios retornavam com frequência à sua condição de pagãos, perdendo-se em 
definitivo as suas almas. Por este motivo, durante o Concílio de Trento afirmou-se a necessidade de 
reajustar o modelo de catequese a implementar com os índios, transferindo-se o ponto fulcral das missões 
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para só depois os instruir com a luz da fé católica. Com este intuito, além das escolas 

para ensinar as operações básicas de ler, escrever e contar – a que acrescia o estudo da 

música141 –, em conjunto com a instrução na doutrina cristã, não só aos filhos dos 

portugueses, mas também às crianças índias aldeadas, os superiores da Companhia 

procuraram organizar a formação de religiosos para dar resposta à permanente 

necessidade de missionários, tanto para atrair e catequisar os gentios como para 

conservar todos os cristãos, portugueses e nascidos em terras brasílicas, na frequência 

dos sacramentos e na guarda dos mandamentos. 

Introduzidos na espiritualidade inaciana e imbuídos da vocação apostólica 

caraterizadora do seu instituto, muitos noviços eram levados a experimentar muito cedo 

a evangelização dos gentios residentes em aldeias remotas das florestas e do sertão. 

Ainda antes de pronunciarem os votos religiosos e de completarem os estudos, os 

candidatos eram tidos por capazes assim que possuíssem algum conhecimento de 

teologia e sobretudo se manifestassem conhecimento satisfatório da língua brasílica para 

o contacto com os índios. Em torno desta adaptação142 do plano de formação dos padres 

                                                                                                                                                     
apostólicas do batismo para a confissão (A preocupação com a inconstância de fé, fulcral –, recorde-se 
que Cf. Cristina POMPA, «O Lugar da Utopia: Os Jesuítas e a Catequese Indígena», Novos Estudos 
CEBRAP, n. 64, Nov. 2002, pp. 83-95). Refira-se ainda que o mesmo problema já se tinha posto na Índia, 
originando um desentendimento entre os jesuítas do colégio de S. Paulo, em Goa, e o arcebispo D. Gaspar 
de Leão, crítico do recurso ao batismo em massa, nomeadamente no Livro chamado Desengano de 
Perdidos (1573). Esta temática, integrada na leitura da obra de Frei Gaspar de Leão, foi abordada por 
Ricardo VENTURA em «Estratégias de conversão ao tempo de D. Gaspar de Leão, primeiro arcebispo de 
Goa – Reconstituição histórica de uma controvérsia», in A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos 
sécs. XVI e XVII – Espiritualidade e Cultura, Actas do Colóquio Internacional, Porto, vol. II, Maio de 
2004, pp. 505-518; e principalmente «Arte e discurso da oração na obra de D. Gaspar de Leão, primeiro 
arcebispo de Goa», Via Spiritus, 14, 2007, pp. 21-30. 
141 Entre as estratégias pedagógicas usadas pelos jesuítas para a evangelização dos índios, além da 
«pedagogia do medo» e da «pedagogia dos poderes sobrenaturais» decorrente das funções ministeriais 
assumidas pelos missionários, Aécio FEITOSA considera ainda a «pedagogia cultural», isto é, a 
apropriação pelos padres da Companhia de valores próprios da cultura nativa. De modo sintético, 
começando por recordar que os jesuítas se socorreram da língua brasílica, ou língua tupi, para a 
composição de orações e cânticos religiosos utilizados no ensino dos índios e para a composição de 
homilias, catecismos, peças teatrais e gramáticas, salienta igualmente a presença de instrumentos musicais 
dos índios nas cerimónias religiosas, o uso de cânticos indígenas para os atrair à catequese ou o ensino de 
músicas indígenas aos meninos órfãos que auxiliavam os religiosos na evangelização, a que se pode 
acrescentar ainda a integração da dança nas práticas missionárias. Cf. «Estratégia do discurso dos jesuítas 
junto aos indígenas brasileiros», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XXI), vol. 21, 1987, pp. 
69-76. 
142 Uma das caraterísticas que justifica a eficácia da ação missionária dos inacianos, mesmo em diferentes 
regiões e em meios políticos e culturais distintos, é a sua capacidade de adaptatio. No Brasil colonial, 
note-se que, mais do que responder às exigências das Constituições da Companhia de Jesus, que os 
primeiros jesuítas, liderados por Nóbrega, dificilmente terão conhecido em pormenor, a adaptação das 
estratégias de catequese (o uso do teatro, a apropriação e ressignificação de jogos, danças, rituais e 
costumes indígenas de acordo com os princípios cristão…) resultaram essencialmente das experiências 
particulares dos missionários em contacto com os naturais da terra. Sobre esta questão, leia-se de Célio 
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resultaram polémicas conhecidas das cartas trocadas entre jesuítas, sujeitando-se os 

princípios definidos nas Constituições às condições e necessidades específicas das 

atividades de evangelização em terras americanas. Mais em resultado da experiência de 

contacto com os indígenas do que da obediência aos preceitos inscritos nas 

Constituições inacianas (preparadas desde 1546 até à versão definitiva de 1553), com a 

indicação de que os religiosos tivessem o cuidado de aprender a língua da terra onde se 

desenvolvessem missões permanentes, os jesuítas cedo perceberam que a aprendizagem 

do tupi era fundamental para de um modo mais eficaz conviverem com os indígenas e 

concretizarem a ação de evangelização. Sendo esta uma experiência que se revestia de 

um caráter provatório da vocação dos jovens inacianos, era também ocasião de 

inúmeros perigos para as suas almas – assim como o eram igualmente para os padres 

mais experimentados, como lembravam aqueles que se opunham a que estes residissem 

nas aldeias dos índios, e índias… – pelo que no provincialato do P.e José de Seixas se 

efetuou uma reforma do noviciado no sentido de que os noviços e irmãos juniores 

permanecessem sob orientação dos mestres até que adquirissem uma sólida formação 

que os orientasse na sua ação apostólica143. Em desacordo com o plano de formação dos 

noviços e a proibição de os integrar nas práticas missionárias, António Vieira acusou o 

P.e Seixas de desconhecer os «antigos usos da Província»144, acusando ainda de ceder 

nesta deliberação ao secretário da província, o P.e Alexandre de Gusmão. Alguns anos 

mais tarde, usando os seus reconhecidos dotes de orador, Vieira incentivou os noviços a 

completarem a sua formação nos sertões e aprenderem as línguas indígenas nas aldeias. 

Na Exortação I em Véspera do Espírito Santo na Capela do interior do Colégio, 

pronunciada em 1688, e dedicada aos «irmãos noviços e estudantes da Companhia de 

Jesus, zelosos, como todos devem ser, de empregar e sacrificar a vida à conversão e 

salvação dos gentios nas missões das nossas Conquistas», recomendou que «nesta 

Província, que o estudo da língua anteceda a todos os outros, sem que a eles possa 

                                                                                                                                                     
Juvenal COSTA, «A evangelização jesuítica e a adaptação», Revista Educação em Questão, v. 22, n. 8, 
jan./abr. 2005, pp. 82-112. 
143 Comparando o estado de noviços ao de uma criança no ventre de sua mãe, Gusmão concebia o 
noviciado como tempo destinado à sua formação no espírito e nas forças necessárias para os trabalhos de 
evangelização: «assim como aquella de hum embriaõ se fórma em hum perfeyto homem, & com o tempo 
que a natureza lhe destinou, vay tomando fórma, espírito, & forças, para poder sahir a luz, como os mais 
homens; assim aquellas de humas crianças toscas, como embriões no ventre da Religiaõ, qual he o 
noviciado, que he o tempo, que a Regra lhes destinou, tomaõ fórma, espirito, & forças, para poderem 
sahir a luz, como os demais Religiosos, para mayor gloria de Deos, & salvaçaõ das almas.» (A. 
GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 75). 
144 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, pp. 64 e 320. 
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passar algum da Companhia de Jesus, sem primeiro ser rigorosamente examinado e 

aprovado nela», chamando os noviços para a atividade missionária e censurando a 

ambição de todos os religiosos que se deixassem mover pelos graus académicos e pelas 

«honrinhas», apresentando a Amazónia, os sertões e bosques da gentilidade como uma 

imensa «universidade de almas»145 onde poderiam aplicar o seu talento ao serviço de 

Deus. 

Confrontado com a insuficiência de irmãos jesuítas para os trabalhos de 

administração temporal e espiritual dos índios que viviam nas aldeias, Gusmão propôs 

em 1696 que alguns índios cristianizados, instruídos na fé e educados segundo a moral e 

as práticas religiosas seguidas na Companhia, fossem admitidos no noviciado a fim de 

auxiliarem depois nas ações missionárias, exigindo contudo uma preparação adequada 

ao espírito apostólico da Ordem146. Com a mesma preocupação de assegurar a proteção 

e cuidado espiritual dos indígenas, integrando-se num processo de «contínua 

reelaboração de modalidades de catequese»147, propôs também que as aldeias mais 

pequenas e dispersas por zonas mais afastadas fossem concentrados em aldeias mais 

numerosas para que desta forma se pudesse atenuar a insuficiência de padres assistentes.  

                                                   
145 No seu discurso, Vieira, acérrimo defensor da aprendizagem da lingua brasílica para a catequese dos 
nativos, remete para regra de Santo Inácio para justificar a sua posição nesta matéria: «Para maior ajuda 
dos naturaes da terra em que residem, todos aprendam a lingua d’ella», com a precisão de que «todos os 
estudantes e os professos, os irmãos e os padres, os discipulos e os mestres, os moços e os velhos, 
subditos e os superiores, sem que haja officio ou occupação alguma tão importante, que os exceptue 
d’esta, porque ella é a maior, a mais importante, e a de que depende o fim de toda a Companhia.» 
(António VIEIRA, Sermões (1679-1748), Porto, Lello & Irmão, 1959, V, pp. 385-386). O P.e Vieira teria 
em mente o preceito das Constituições da Companhia de Jesus, no capítulo oitavo, tratando «Del instruir 
los scolares en los medios de ayudar a sus próximos», que ordena que «[402] Ansín mesmo se exercitarán 
en el predicar y leer en modo conveniente para la edificación del pueblo (que es diverso del scolástico), 
procurando tomar bien la lengua y tener vistas y a la mano las cosas más útiles para este oficio, y 
ayudares de todos los medios convenientes para mejor hacerle y com más fructo de la ánimas» (Const. 
4:402). 

 Cf. S. LEITE, «O Curso de Filosofia e Tentativas para se Criar a Universidade do Brasil no Século 
XVII», separata da Revista VERBUM, tomo V, fasc. 2, junho de 1948, pp. 121-123. 
146 Cf. «Et si juxta Societatis Leges, spiritu, literisque, ut oportet, prius instructi non sint, Missionarii 
nostri non erunt; nec eis absque formidine in Pagis utemur: justeque illi etiam conqueri poterunt, quod 
ante tempus a studiis avocentur, vel ab eis interruptis identidem amoveantur; et cum tam paucis in terra 
deserta, invia, et inacuosa occupentur, qui pluribus in unum locum coactis ibidem satis esse commodius 
possent, ac fructuosius»; «Cui etsi Indorum salus maxime cordi est; non ita tamen quae renda videtur, ut 
ipsis Missionariis necessario absque delectu designandis, ad huc imperfectis, atque imperitis, et in tot 
parvis Pagis, per has silvas sparsis, cum per exiguo Indorum numero versaturis, periculum non leve 
creetur; quod vitare facile posset, si quatuor, aut quinque e minoribus Pagis in unum coalescentibus, duo 
tantum Sacerdotes praessent, facilius inveniendi; eorumque curam suscepturi securius, atque libentius. 
Neque enim Sanctissime Parentis Nostri Ignatii mens fuit, binos in stationibus Sacerdotes cum ducentis, 
trecentisve Animabus occupatos videre, qui minoribus Urbibus Collegia denegebat, hodieque ejus 
sucessores denegant, maiore spe fructus alibi colligendi» (Bras. 4, ff. 9v-10). 
147 Cristina POMPA, «O Lugar da Utopia: Os Jesuítas e a Catequese Indígena», p. 93. 
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E se é certo que Vieira nunca deixou de defender o exercício da missionação entre 

os indígenas aldeados, como o próprio experimentou na Baía durante cinco anos e no 

Maranhão e no Grão-Pará durante nove148, neste campo de ação pode-se afirmar que 

Gusmão, ainda que sem ter vivido de muito perto as missões afastadas das populações, 

mas delas tendo perfeito conhecimento, revelou uma maior capacidade de ler o 

momento histórico e adequar as suas decisões à conjuntura social e política da Província 

do Brasil nos finais do século XVII. Na verdade, perante a insistência da «fação 

portuguesa» numa forma de instrução e doutrinação que durante mais de um século foi 

usada para converter os nativos e os proteger dos interesses dos colonizadores, por 

diversas vezes gerando uma animosidade que acabou, como é bem sabido, na expulsão 

dos religiosos de Santo Inácio das capitanias do Sul e do próprio Vieira do Maranhão149, 

Alexandre de Gusmão deu mostras de um espírito mais apaziguador e conciliador, 

resultante porventura de uma «lição de realismo»150 proveniente da compreensão da 

«dinâmica histórica e religiosa que levou a uma contínua reelaboração de modalidades 

de catequese»151. Neste mesmo sentido se devem entender as palavras de Serafim Leite, 

para quem a estratégia de concentração dos índios defendida por Gusmão «representava 

o bom senso prático, na aceitação do predomínio de uma nova classe que se impunha, 

provinda da mestiçagem com prevalência nela do branco e da sua cultura»152. 

 

A controversa questão da liberdade dos índios e as divergências acerca das 

estratégias de missionação, a par de uma crescente preocupação com a formação do 

clero autóctone, formaram a parte essencial das discórdias que no final do século se 

agudizaram no interior da Companhia de Jesus entre os padres portugueses e 
                                                   
148 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, III e IV, passim. 
149 Numa carta enviada da Baía ao Geral Charles de Noyelle, com data de 11 de julho de 1684, Gusmão 
considerou que a causa principal da expulsão dos padres jesuítas do Maranhão se deveu à defesa da liberdade 
dos índios: «Mense junio currentis anni 1684 Pernanbuco in Brasilia appulerunt septem et viginti socii, ex 
Maranhone jam tertio expulsi, propter eondem omnino causa est, quae in nos indigenarum odium semper 
excitavit, excitabitque in posterum, quicunque tandem res comparatur. Ea autem est difensis libertatis 
Indorum, qui Christi fidem in pagis profitentur, ne ab Europaeis abducantur, utanturque illis ut servis; 
quod magnum solet esse Christiane fidei dilitandae offendiculum». Acrescentou ainda que o P.e Bettendorff 
foi escolhido, pela sua prudência e experiência nas missões, para se deslocar a Portugal e informar EI-Rei 
acerca da origem do ódio aos religiosos inacianos (Bras. 3-2, f. 179). 
150 Ainda que critique a atuação do P.e Gusmão, incluindo-o no grupo dos clérigos que se entregaram ao 
fausto dos colégios, não deixa Hoornaert de concluir que «Os missionários, sobretudo jesuítas, nem 
sempre se conformaram com este postulado da vida do Brasil, mas eles tiveram que ceder diante da lição 
de realismo». E. HOORNAERT, História da Igreja no Brasil, p. 259. 
151 Cristina POMPA, «O Lugar da Utopia: Os Jesuítas e a Catequese Indígena», p. 93. 
152 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 354. 
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estrangeiros. Uma vez mais, como sublinhou Serafim Leite, as posições em confronto 

foram representadas por António Vieira, «campeão dos naturais do Brasil (Índios)», e 

Alexandre de Gusmão, «campeão dos filhos da terra (mamelucos)», numa clara 

expressão das diferentes forças humanas que interagiram na formação do Brasil 

colonial153.  

As divergências entre ambos alargavam-se porém a outros pontos, nomeadamente 

à origem dos religiosos que deveriam assegurar as funções de governo da Ordem 

inaciana. Para Vieira, sendo a escolha dos Provinciais da Companhia de Jesus 

determinante para o sucesso da atividade missionária da Assistência do Brasil, não se 

podia confiar inteiramente na nomeação de portugueses, alegando que, excetuando os 

poucos que por lá permanecessem no cumprimento de algum ofício, a maior parte cedia 

à vontade de regressar ao reino o mais cedo possível. Apesar desta observação, 

incentivava a admissão nesta província de padres e irmãos oriundos de Portugal, por 

considerar que eram indispensáveis para o cumprimento dos diversificados ministérios 

atribuídos aos discípulos de Santo Inácio. Com um pensamento divergente, Gusmão, 

profundo conhecedor da estrutura organizacional e funcional das residências e dos 

colégios jesuíticos – centros organizativos de uma ampla rede de recursos humanos que 

concretizavam a ação apostólica e assistencial desenvolvida pelos filhos de Loyola em 

terras do Brasil – afirmava que o envio contínuo de irmãos religiosos do reino se tornara 

desnecessário, apostado que estava na formação clerical dos filhos da terra. Além do 

mais, é nesta linha de pensamento que se deve inserir a fundação do Seminário de 

Belém, o qual, ainda que não se destinasse diretamente à formação de religiosos, 

proporcionava aos mais novos os estudos preparatórios «afim de saírem ao diante bons 

cristãos»154, contando-se, entre os seus frutos, os numerosos jovens que depois de 

ouvirem as primeiras lições nos bancos desta instituição enveredaram pela vida 

eclesiástica regular ou secular. 

Para compreendermos as causas iniciais destes desentendimentos, salvaguardando 

contudo que se trata apenas de uma das perspetivas em litígio, podemos analisar o 

testemunho de «hũ religiozo da Comp.a de settenta annos Portugues, e verdadr.e 

                                                   
153 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 78. 
154 «Ordens para o seminário de Belém conforme ao que mandou Nosso reverendo Padre em uma sua de 
28 de janeiro de 1696, e em outra antecedente de 16 de janeiro de 1694 ao Padre Provincial» (Gésu, 
Colleg, 15, n. 1). 



64 
 

português»155 que dá notícia a D. João V dos danos originados pelos padres estrangeiros 

no Brasil, acusando-os de terem ocupado os cargos mais importantes e influenciado de 

modo prejudicial os naturais da terra. Sem ocultar a sua estima pelo P.e António Vieira, 

«o qual em outro tempo, com hum bordaõ na maõ com os pés descalços escorrendo 

sempre pizou as prayas do Maranhaõ, e Graõ Para, com grande exemplo, a fim som.te de 

buscar almas p.a Deos», recorda o autor da carta que o Geral Tirso González, também 

ele missionário distinto pelas suas virtudes e letras, designou este ilustre orador 

visitador da província com o propósito de que o Brasil fosse provido dos missionários 

necessários para dilatar a fé católica. Foi, por isso, neste contexto que o P.e Geral deu 

anuência aos pedidos do visitador: que fosse nomeado um provincial português que 

zelasse por enviar todos os anos para o Brasil missionários e principalmente noviços, 

sendo escolhido o P.e Manuel Correia; que colocasse no cargo de procurador da 

província na corte um padre português que se empenhasse no recebimento e envio de 

noviços para a colónia, tendo o P.e Baltasar Duarte, em três anos, feito embarcar 

cinquenta e quatro jovens para terras de Vera -Cruz. 

Com a morte do procurador Baltasar Duarte e a renúncia do P.e António Vieira, e 

por não se cumprir um decreto régio que interditava os cargos de governo aos padres 

estrangeiros, denuncia o autor da carta que «deu esta Prov.a hũa tal volta, que se ve hoje 

dezunida na charid.e, esfriada no zello, e quazi perdida na observância». Reagindo a esta 

proibição, os padres estrangeiros da Baía e do Maranhão, com o acordo dos padres 

naturais do Brasil, por se sentirem inferiorizados em relação aos do reino, recorreram ao 

Geral da Companhia de Jesus, acusando o P.e Vieira de se valer da sua autoridade e da 

sua influência sobre o procurador em Lisboa para conseguir que a coroa impedisse os 

                                                   
155 Fondo Gesuitico. De Missionibus Societatis Iesu, 2./I., Missiones in Brasilia, 721/I. Esta carta, enviada 
a D. João V por um anónimo que se diz jesuíta – e facilmente se reconhece a identificação com o 
pensamento do P.e Vieira e a animosidade para com Andreoni, que acusa de influenciar, entre outros, o 
próprio provincial Gusmão –, encontra-se no ARSI sob a forma de manuscrito sem qualquer numeração 
dos fólios. 

Num documento com o título Noticias e Reparos sobre a Provincia do Brasil, assinado por João António 
Andreoni, comparando os períodos de direção da Província por José de Seixas, António de Oliveira e 
Alexandre de Gusmão, conclui-se que o primeiro recebeu na Assistência do Brasil 69 religiosos (26 do 
Brasil, 34 de Portugal, 7 das Ilhas e 2 franceses), dos quais foram despedidos 15; o segundo admitiu 7 
padres italianos e 60 noviços (29 do Brasil, 23 do Reino, 3 de Angola, 4 de outras partes e 2 das Ilhas), 
tendo despedido 8 no noviciado e 2 em tempo posterior; Gusmão, apenas no primeiro provincialato, 
recebeu 44 novos elementos (22 do Brasil, 19 do Reino, 1 das Ilhas, 1 holandês e 1 de Angola), tendo 
despedido 4 e morrido 3 no noviciado (Bras. 3-2, f. 249). Da análise deste documento pode concluir-se, 
portanto, que as acusações de que o provincial Gusmão favorecia em particular os padres estrangeiros não 
se podem julgar verdadeiras se considerarmos as admissões na Companhia durante o seu primeiro 
provincialato, uma vez que recebeu sobretudo candidatos naturais do Brasil e oriundos do reino de 
Portugal. 
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padres naturais de outras províncias de assumir responsabilidades governativas. 

Persuadido pelas razões expostas, o P.e Geral nomeou então provincial Alexandre de 

Gusmão, o qual, sendo português, não deixou de ser criticado pelo anónimo jesuíta por 

ter sido criado desde a infância em terras brasileiras, «sendo a sua virtude principal com 

a qual se fez dor dos P.es Estrangeiros, e naturaes, a opposiçaõ que tem, e teve sempre 

ao P.e Antonio Vier.a». De um modo explícito, o autor desta denúncia concretiza 

nominalmente os principais intervenientes nesta controvérsia: de um lado, o P.e Vieira, 

partidário dos portugueses e do fervoroso espírito missionário; do outro, o P.e Gusmão, 

acompanhado de célebres padres estrangeiros – maioritariamente italianos, 15 da Baía e 

10 do Maranhão, entre os quais Jacobo Cocleo, António Maria Bonucci, Valentim 

Estancel, Filipe Bourel, Alexandre Perier, Luiz Mamiani e, como não podia deixar de 

ser, João António Andreoni – que dirigiram os principais colégios e administraram a 

Províncias, orientados, de acordo com o pensamento exposto na carta, pela ambição e 

sede de poder. 

No seguimento destes factos, reunidos em congregação convocada pelo provincial 

Gusmão, os jesuítas elegeram para procurador a Roma o P.e Domingos Ramos. 

Caraterizando-o como «humilde por nascim.to Mistico, que foi dispençado p.a entrar 

nesta Religiaõ, inquieto, orgulhozo, presumido, e venerado entre os seus», o autor da 

carta acusa-o de ter sido instruído para obter uma autorização do superior da Companhia 

no sentido de interditar os padres portugueses de missionarem no Brasil, alegando que 

os naturais da colónia eram suficientes desde que se anulasse o impedimento misti 

sanguinis. E se é verdade que não conseguiram uma resposta favorável às suas 

pretensões, os padres estrangeiros conseguiram contudo que se suspendesse o efeito do 

decreto que os impedia de ocupar os cargos de maior responsabilidade, de certo modo 

recompensados por largarem as suas nações rumo ao Brasil. Também neste ponto, ao 

mesmo tempo que aponta a condescendência dos governadores locais, o anónimo 

inaciano aproveita para acusar os padres estrangeiros, depreciando a vocação apostólica 

daqueles «que muitas vezes deixaõ pellos quererem lançar delles os seus mesmos 

Naturaes, e sussede que algũs que querem despedir tomaõ por expediente mandallos p.a 

as Missoes de Portugal, e muitas vezes he demonio encarnado o que a nos parece Anjo, 

e governe Anjos hũ demonio!». 

Entre os «demónios» introduzidos na província do Brasil, o mais visado por estas 



66 
 

críticas foi o P.e italiano João António Andreoni156, o qual, nas palavras do defensor de 

Vieira, «governa esta Prov.a desde a hora que entrou nella com 32 annos de Idade». 

Conhecendo-se Vieira e Andreoni ainda em Roma e seguindo viagem para o Rio de 

Janeiro no mesmo navio, se no início da sua convivência na América o italiano 

beneficiou da confiança de Vieira, sendo seu secretário e posteriormente enviado como 

visitador a Pernambuco, é também verdade que pouco depois o jesuíta português o 

acusou de instigar as desavenças entre os padres brasileiros, portugueses e 

estrangeiros157. Com efeito, apoiando-se em três decretos régios publicados em 1693, 

Vieira pretendia que se concretizasse a proibição de os padres estrangeiros se ocuparem 

das funções de mestres de noviços, secretários e adjuvantes do provincial, dada a 

relevância que estes cargos assumiam na vida interna da missão jesuítica no Brasil. No 

entanto, embora gozasse de uma enorme influência na colónia e estivesse muito 

                                                   
156 Nascido em Luca de Toscana a 8 de fevereiro de 1649 e falecido na Baía a 13 de março de 1716, João 
António Andreoni entrou para a Companhia de Jesus em Roma no dia 20 de maio de 1667, depois de 
estudar três anos de Direito na Universidade de Peruggia. Ingressou depois no Seminário Romano, aí 
completando os estudos nos anos de 1671 e 1672, lecionando em seguida Humanidades e repetindo as 
lições de Filosofia e Retórica. Após frequentar o curso de Teologia em Roma, foi ordenado sacerdote em 
1681 e logo partiu de Lisboa rumo à Baía, embarcado, entre outros, com o P.e Vieira, que conhecera ainda 
em Roma. No Brasil, fazendo a profissão solene na Baía a 15 de agosto de 1683, recebida pelo P.e 
Gusmão, entregou-se à atividade missionária e ensinou Retórica no colégio da Baía. Ascendendo aos 
principais cargos de ensino e direção, foi diretor da congregação dos estudantes, mestre dos noviços e 
secretário do provincial, sendo reitor do colégio da Baía de 1698 a 1702 e posteriormente de 1709 a 1713 
e provincial desde 1706 até 1709. Cf. Innocencio Francisco da SILVA, Diccionario Bibliographico 
Portuguez, tomo I, p. 63; Serafim LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, tomos VII e VIII, 
Rio, pp. 120-121; 45-54; e ainda Alfredo BOCI, «Antonil ou as lágrimas da mercadoria», in Dialética da 
colonização, São Paulo, Campo das Letras, 1992, pp. 149-174.  
157 Em Carta ao P. Tirso González, da Baía, 6 de agosto de 1690, ao lamentar a rebelião dos padres 
franceses em Roma, Vieira denunciou as discórdias que o P.e João António Andreoni semeava na 
Província jesuítica do Brasil, influenciando até o provincial Alexandre de Gusmão: «Y pa que yo me 
anime a la paciencia y constancia con el exemplo de VP.d, assi como VP.d ha tenido en Roma un 
Forozane, quasi del mismo modo me ha sucedido en el Brasil un Andreoni, que, como aquel ha llevado 
empoz de su Rebellion a todos los franceses, assi este teniendo a su devocion o adoracion todos los 
Italianos, no cessa en qto puede de rebellarse contra el que VP.d ha querido le represente en esta Provincia. 
Despues de lo que ha perturbado en Pernãbuco uniendo a su partido el Provincial, de nuevo pa mantener 
sus sobrinos en la Compa, con doze testigos de Mulatismo, de su propria autoridad y contra lo ordenado 
por mi ha intentado y hecho lo que escrivo al P. Assistente por no anadir a los gravissimos cuidados de 
que VP.d este tan gran impertinente». (Bras. 3-2, ff. 293). No mesmo sentido, numa carta endereçada ao 
P.e Manuel Luís, com data de 21 de julho de 1695, Vieira atribuiu a principal responsabilidade do acordo 
firmado com os paulistas acerca da administração dos indígenas a «um padre italiano [Andreoni ou Benci, 
ambos presentes nas negociações de Gusmão com os moradores de S. Paulo] que nunca viu índio, e só 
ouviu aos Paulistas, como outro flamengo chamado Rolando», terminando com uma sentença corrosiva: 
«Nao me temo de Castela, temo-me desta canalha» (Cartas do Brasil (1626-1697): Estado do Brasil e 
Estado do Maranhão e Grão-Pará, João Adolfo Hansen, org., São Paulo, Hedra, pp. 256-7). A contínua 
leitura crítica da atuação de Andreoni, expoente da oposição aos ideais de Vieira, pode ser rastreada em 
historiadores como Alfredo BOCI, segundo o qual «a sua pontual deferência prestada aquele singular 
homem de gênio (cujos passos ele perseguira anos a fio desde Roma ate a nossa Bahia) não o levou a 
sentir, pensar ou agir em consonância com os ideais mais caros de Vieira. Antes pelo contrário. O exato 
escriba, fiel na copia das letras e das cifras, foi infiel ao espírito do seu protetor. Quase um traidor.» 
(Dialética da colonização, p. 149). 
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próximo de poderosas figuras da corte, António Vieira não chegou a ver as suas 

pretensões satisfeitas, visto que Andreoni, igualmente bem posicionado nos círculos do 

poder real e religioso, valendo-se sobretudo da amizade de Sebastião Magalhães, 

confessor de D. Pedro II, conseguiu que fosse suspenso o efeito do decreto régio. Deste 

modo, após quinze anos como mestre de noviços e depois de ter sido secretário do 

provincial Diogo Machado, com o consentimento do Governador-Geral do Brasil, 

Andreoni foi chamado a auxiliar o provincial Gusmão, cargo que naqueles anos estava 

vedado aos padres estrangeiros, e isto porque, nas palavras do anónimo jesuíta, «os 

Estrangr.os querensse só com os Naturaes, os Naturaes querem antes os Estrangr.os que 

os Portuguezes, hũns apaixonados, outros induzidos». Durante o período de maior 

preponderância dos padres estrangeiros na província brasileira, e em especial dos 

italianos, Andreoni manteve-se na reitoria do colégio da Baía, até que em 1698 o Geral 

da Companhia de Jesus ordenou que os padres italianos aí reunidos fossem divididos 

por outras instituições de ensino e residências da Ordem de Loyola158. Nesse ano, 

Gusmão estava já recolhido no Seminário de Belém da Cachoeira, ocupado com a 

direção dos estudos e os trabalhos de conservação e ampliação do edifício, prosseguindo 

a escrita de tratados ascéticos, de afirmação dos dogmas marianos e de devoção 

cristológica. 

 

3. Autor espiritual: o apostolado jesuítico e as diferentes vias da perfeição 

cristã 

Tendo sido mestre de noviços, professor e reitor de diferentes colégios da 

Companhia de Jesus na Assistência do Brasil, fundador de um seminário para instruir e 

doutrinar os meninos mais desfavorecidos e por duas vezes provincial, Alexandre de 

Gusmão procurou em todas as suas atividades estimular o fervor religioso dos cristãos, 

leigos e religiosos, assim contribuindo para a maior glória de Deus e a salvação do 

próximo, tanto pelo exemplo como pela palavra, em conformidade com a regra do 

instituto inaciano. E para que o fruto do seu zelo de doutrinação moral e religiosa não 
                                                   
158 Cf. Inocêncio Francisco da SILVA, Diccionario Bibliographico Portuguez, tomo I, p. 63; S. LEITE, 
História da Companhia de Jesus no Brasil, VII e VIII, pp. 120-121 e 45-54. Acerca dos 
desentendimentos entre Vieira e os padres estrangeiros, leia-se também Francisco RODRIGUES, S.J., 
História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, vol. II, t. III, Porto, Livraria Apostolado da 
Imprensa, 1944, cap. II: «Novas Expedições de Missionários no Século XVII», max. pp. 178-191. 
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fosse útil apenas aos seus alunos, dirigidos e irmãos de religião, mas também 

comunicado aos vindouros, fixou os seus ensinamentos essenciais por escrito. 

Representando a espiritualidade inaciana, seja pelo exemplo de vida ascética e 

disciplinada pela mortificação e obediência, seja pela produção textual, integrada tanto 

nos temas característicos de finais de Seiscentos e princípios de Setecentos, como nos 

ministérios praticados pela Companhia de Jesus, Gusmão definiu um modelo de homem 

cristão, participante nas devoções e nos exercícios espirituais organizados por Santo 

Inácio de Loyola. Integrado numa estrutura de pensamento proposta pelas instituições 

católicas no tempo que se seguiu ao Concílio de Trento, Alexandre de Gusmão orientou 

toda a sua atividade para um projeto de disciplinamento social, moral e religioso dos 

fiéis cristãos, definindo a virtude religiosa, a penitência, a obediência e a observância 

dos preceitos da Igreja e dos Mandamentos da Lei de Deus como meios fundamentais 

para alcançar o caminho da perfeição e união com Deus. 

Para uma exata compreensão do sentimento religioso de Alexandre de Gusmão, 

convém desde logo ter em conta que a sua produção escrita se inicia e termina com uma 

proposta de imitação do Filho de Deus, tanto por meditação afetiva dos mistérios da 

encarnação e do nascimento do Menino Jesus de Nazaré, em Escola de Bethlem, Jesus 

nascido no Prezepio (1678), como por uma dolorosa consideração dos mistérios da 

paixão e morte de Cristo, na obra póstuma Árvore da Vida, Jesus Crucificado (1734). 

Sendo estes os mistérios da fé centrais na piedade dos cristãos, note-se que esta 

adoração do nascimento e da humana fragilidade do Menino representa uma progressiva 

alteração na vida espiritual dos crentes, tradicionalmente devotos do mistério da cruz, 

motivo da comoção que conduz ao arrependimento e consequente conversão interior. 

Por outro lado, nesta meditação sobre os mistérios do nascimento, paixão e morte de 

Cristo, o autor enuncia as três vias de acesso à perfeição – purgativa, iluminativa e 

unitiva –, propondo uma intensa vivência da vida sacramental, sobretudo da confissão e 

da comunhão, a par da mortificação das paixões e das potências da alma. Deste modo, 

Gusmão retoma duas linhas cristológicas definidas desde o século XIII159, explicando os 

mistérios da fé que se colocam no centro da devoção cristã, desde o nascimento e a 

                                                   
159 De acordo com Luis MALDONADO, a um Cristo «mayestático, sublime y teológico» sucede-se na 
piedade cristã a afirmação da humanidade do Filho de Deus, da sua infância à paixão: «A través de las 
predicaciones del siglo XII, las cruzadas y la influencia de san Bernardo, que cantará la infancia de Jesús 
tierna y conmovedora, al igual que la pasión sufrida de modo caballeresco, el pueblo se irá formando una 
imagen de Cristo como la de un hombre de carne y hueso cuya historia concreta encanta a la imaginación 
popular.» (Génesis del catolicismo popular: el inconsciente colectivo de un proceso histórico, Madrid, 
Ediciones Cristiandad, 1979, p. 49). 
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infância do menino até à sua paixão e morte na cruz, propondo-se, pelo contraste entre a 

inocência e a fragilidade do Menino e o sacrifício de Cristo, suscitar a comoção dos 

fiéis. Nestas obras que orientam o leitor em busca da perfeição de vida, o padre jesuíta 

aconselha ainda a mediação do Filho de Deus, tanto por via da afetividade proposta na 

meditação de cenas da natividade e do mistério da encarnação, como por intermédio da 

cruz, considerando o mistério da paixão de Cristo na sua humanidade, assim incitando 

os fiéis a imitar os passos e a bem morrer como Cristo. 

  
Figura 1 

 

 

 

Inserindo-se numa corrente espiritual de crescente devoção à infância e 

humanidade de Cristo, e estimulado pela constatação de que «apurandose tantos os 

engenhos, & a devação de tantos para nos explicar os Mysterios da Morte, & Paixão do 

Senhor, tão poucos se occupárão em nos declarar os de seu Santo Nascimento; porque 

sendo muitos os que nos derão a provar os amargos da Cruz, muitos poucos nos derão a 

gostar as doçuras do Prezepio»160, Alexandre de Gusmão estruturou toda a Escola de 

                                                   
160 «PROLOGO AO LEYTOR», A. GUSMÃO, ESCOLA DE BETHLEM, JESVS NASCIDO NO 
PREZEPIO. PELLO P. ALEXANDRE DE GUSMAM Da Companhia de JESU da Provincia do Brazil. 
DEDICADO AO PATRIARCHA S. IOSEPH. EVORA. Com todas as licenças necessarias.NA 

Frontisício e folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Nacional – cota: R. 33620 P. 
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Bethlem de modo acomodado ao título, repartindo-o em Classes, Lições e 

Documentos161. A primeira parte, ou Livro, trata da origem e fundação desta Escola, 

elogia a condição do Mestre, indica os discípulos mais assinalados e apresenta o livro 

em que devem estudar as matérias da salvação eterna. No segundo Livro instrui os 

discípulos incipientes na via purgativa, fornecendo-lhes documentos sobre os primeiros 

princípios da Ciência do Céu, a extirpação dos vícios e vitória das paixões, o desprezo 

do mundo, e a penitência e milícia espiritual para vencer os pecados da soberba, 

avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça. O terceiro Livro é destinado aos que 

frequentam a segunda classe, ou via iluminativa, transmitindo aos discípulos 

proficientes ou provectos os documentos das virtudes sobrenaturais ensinadas pelo 

Menino nascido no presépio: a fé como fundamento das virtudes da humildade, 

pobreza, obediência, benignidade e renovação da vida. Por último, o quarto Livro ensina 

aos discípulos perfeitos, na via unitiva, a doutrina de amor e união com Deus repartida 

em três graus –, desejo, amor e união. Funcionando como um manual de lição e 

meditação, sublinhe-se que tanto a disposição das matérias como o esquema 

argumentativo162 de todos os documentos da Escola de Bethlem partem de uma gravura 

do Presépio, atribuída a Richard Collin163, que antecede a folha de rosto. No quadro da 

literatura representativa e emblemática, as figuras representadas na lapinha são 

acompanhadas de versículos das Escrituras alusivos ao nascimento de Jesus, 

alimentando cada personagem e cada atavio o engenho do padre Gusmão para uma 

sucessão de metáforas, imagens e analogias acomodadas ao exercício de composição de 
                                                                                                                                                     
OFFICINA DA UNIVERSIDADE, ANNO 1678. 4.o, XIV-319 pag., com um frontispício gravado, além 
do rosto impresso. Segunda ediçãode 1735. A Dedicatória é feita «Ao Patriarcha S. Ioseph Esposo da 
Mãy de Deos», «o primeiro depois de sua Mãy, que o adorastes nascido, & que por espaço de quarenta 
dias, que com elle assististes naquella Lapinha, ouvistes a celestial doutrina, que da cadeira de seu 
prezepio, com o exemplo mais que com a palavra nos ditou». Indiciando a estima que as obras de 
Gusmão mereceram dos seus coetâneos, refira-se que já no século XVIII foi editada em italiano com o 
título Scuola di Betlemme aperta da Giesu Bambino nel presepio, descritta in lingua Portoghese dal P. 
Alessandro di Gusmano; e tradotta nell’Italiana dal P. Antonmaria Bonucci..., Roma, Bernabò, 1714, 319 
pag. 
161 Gusmão justifica a organização da obra com base em metáforas do universo escolar por ser a forma 
mais acomodada à sua intenção didática: «Vai disposto por aluzão, & metafora ao livro usual, por 
metaforas, & aluzoẽs da Sagrada Escritura, para maior devação, & comodidade do que isso ler». (A. 
GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 32). 
162 Uma leitura global desta obra de Gusmão, incluindo uma cuidada análise da sua organização temática 
e estrutural, foi feita por Sara AUGUSTO, «Escola de Bethlem: amor e pedagogia», Via Spiritus, Revista 
de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso, Porto, CITCEM, 17, 2010, pp. 109-132. 
163 Richard Collin sculp. Antv. Desenhador, gravador e geógrafo, Collin nasceu em 1627, no 
Luxemburgo, e faleceu por volta de 1697. Tendo trabalhado na Academia de J. Sandrart, a sua produção 
espalhou-se por toda a Europa, estabelecendo-se em Antuérpia e Bruxelas, merecendo o cargo de 
calcógrafo de Carlos II. 
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lugar, seguindo os ensinamentos de Santo Inácio. Repetindo as mesmas estruturas 

discursivas ao longo da obra, o autor introduz com afeto, doçura e emoção cada 

meditação do mistério do nascimento de Jesus, terminando sempre com um emotivo 

colóquio, depois de cotejar o exemplo dado pelo Deus Menino no presépio com a 

ingratidão dos homens, suplicando a intercessão da luz divina para que, pela imitação 

das virtudes ensinadas na pequena gruta, cada cristão procure merecer o amor de Deus. 

 
Figura 2 

 

 

 

Principiando a sua produção textual com Escola de Bethlem, Jesus nascido no 

Prezepio, não deixa de ser significativo que Gusmão tenha deixado para o fim dos seus 

dias a Árvore da Vida, Jesus Crucificado164 (1734), sugerindo um itinerário de perfeição 

                                                   
164 A. GUSMÃO, ARVORE DA VIDA, JESUS CRUCIFICADO. DEDICADA Á SANTÍSSIMA VIRGEM 
MARIA N. S.RA DOLOROSA AO PÈ DA CRUZ. PELO PADRE ALEXANDRE DE GUSMAÕ, Da 
Companhia de JESU. OBRA POSTHUMA DADA À ESTAMPA Pelo P. MARTINHO BORGES, Da 
mesma Companhia, Procurador Geal da Provincia do Brasil. Lisboa OCCIDENTAL, na Officina de 
BERNARDO DA COSTA CARVALHO, Impressor da Religiaõ de Malta, ANNO MDCCXXXIV. Com 
todas as licenças necessarias. 4.o. Ainda que publicado postumamente, este tratado de devoção a Cristo 
ficou concluído antes de 20 de agosto de 1718, data em que José de Almeida, visitador-geral e vice-
provincial da Assistência do Brasil, assinou, na Baía, a «LICENÇA DA RELIGIAM». Contudo, a sua 
publicação só seria retomada quase uma década após o falecimento do autor, por ocasião dos avanços 
verificados no processo de canonização entretanto inciado. Numa das «LICENÇAS DO SANTO 
OFFICIO», assinadas por Fr. Manuel de Sá, em Lisboa, no Convento de N. S. do Carmo, a 18 de maio de 

Folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Nacional – cota: R. 26433 P. 
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espiritual centrado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, princípio e fim da 

sabedoria celestial revelada nos mistérios do nascimento e morte de cruz. No quadro de 

um amplo conjunto de obras que propõem a meditação nos mistérios da paixão de 

Cristo165, temática profundamente enraizada nas práticas de oração e devoção dos fiéis, 

Gusmão começa por lembrar que entre as árvores que Deus plantou no Paraíso terreal, 

somente a Árvore da Vida possuía a virtude de que todo o que comesse do seu fruto 

lograsse viver para sempre. Continuando a explicação de como no paraíso celestial 

Jesus ressuscitado representa a Árvore da Vida da Igreja Triunfante, assim no paraíso 

terreal Jesus crucificado figura a Árvore da Vida da Igreja Militante, o padre jesuíta 

propõe a consideração do muito que Cristo padeceu na cruz e os exemplos que em toda 

a paixão ofereceu, porque «della receberemos naõ só a vida, mas tambem a scencia para 

abraçar todo o bem, e fugir de todo o mal»166. Dividida em cinco partes, 

correspondentes a igual número de elementos que compõe a Árvore da Vida e as 

virtudes associadas a cada um, o autor começa por louvar as virtudes da raiz, figura da 

Divindade e Humanidade de Cristo, e do tronco, representando o sangue e vida do 

Senhor, «que em virtude da Raiz dá vida a toda a Arvore». Na segunda parte, enuncia as 

virtudes dos ramos, referentes a tudo o que Cristo padeceu e falou na cruz. Na terceira, 

discorre pela variedade e formosura das folhas que ornam a divina árvore, que são todos 

os gloriosos nomes, elogios e atributos que a Sagrada Escritura aplica a Cristo 

crucificado. Na quarta, elogia a fragrância suavíssima das suas flores, que são todas as 

virtudes que o Filho de Deus exercitou na cruz. Por último, enaltece os frutos que desta 

árvore se colhem, correspondentes aos que S. João identificou na Árvore da Vida do 
                                                                                                                                                     
1733, e pelo Padre Mestre Fr. Tomás de S. José, em Lisboa, no Convento da Santíssima Trindade, a 13 de 
junho de 1733, este último elogia a utilidade da obra composta por «documentos solidos, e ponderações 
utilissimas, com que os Catholicos se firmem na Fé, e os peccadores emendem as vidas, e reformem os 
costumes». 
165 Como demonstra José Adriano CARVALHO, «desde o século XI a contemplação terna da Paixão de 
Cristo ganhou profundidade», exemplificando com a evocação de «Cristo sofrente» em S. Bernardo, S. 
Francisco, S. Boaventura, com a Arbor Vitae ou as Meditationes de Passione ou as Meditationes Vitae 
Christi que lhe são atribuídas. Registando os pontos mais significativos do novo modo de devoção e 
desejo de divulgação dos traços dolorosos de Cristo na cruz, de Tauler a Henrique Suso, Ubertino de 
Casale, autor de Arbor Vitae Crucifixae Jesu, ou Ludolfo de Saxónia, entre outros escritores espirituais, 
afirma-se a prática de meditação na Humanidade de Cristo na Península Ibérica no século XVI. Cf. José 
Adriano de Freitas CARVALHO, «Evolução na evocação de Cristo sofrente na Península Ibérica (1538-
1630)», in Homenaje a Elías Serra Ráfols, II, Universidad de La Laguna, La Laguna, 1970, pp. 47-70; e 
«Achegas ao estudo da influência da Arbor Vitae Crucifixae de Ubertino da Casale e da Apocalypsis 
Nova em Portugal no século XVI» in Via Spiritus, 1, 1994, pp. 55-109. 
166 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROEMIO»: «Elle com a virtude de sua morte 
nos deu a vida, e com a efficacia de seu exemplo nos ensina, que de tal sorte mortifiquemos nossas 
paixões, e moderemos os maos humores de nossos naturaes com o calor de seu Divino amor, que 
consigamos nesta vida perfeita saude na Alma, e na outra a salvaçaõ.» 
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Paraíso Celestial167. A temática e a argumentação desenvolvida nesta obra deixam 

perceber, desde logo, que Gusmão conservou até ao fim da sua vida a preocupação de 

orientar os fiéis na via da perfeição moral, religiosa e espiritual, encerrando a sua 

atividade de escrita com um tratado que contém «documentos solidos, e ponderações 

utilissimas, com que os Cathlicos se firmem na Fé, e os peccadores emendem as vidas, e 

reformem os costumes»168. 

É também no âmbito das propostas de Alexandre de Gusmão para guiar os fiéis 

cristãos no difícil caminho da perfeição de vida que lemos a História do Predestinado 

Peregrino e seu Irmão Precito (1682)169, a primeira novela alegórica em língua 

portuguesa170. Com evidente intuito catequético, o padre jesuíta proporciona ao leitor 

uma oportunidade de examinar e reformar a sua forma de vida, podendo identificar-se 

ou com a personagem do Predestinado, que o orienta para a salvação eterna, ou com o 

Precito, figura dos vícios e comportamentos que são punidos com os tormentos 

infernais171. Dedicada «Ao Peregrino celestial S. Francisco Xavier Apóstolo do 

                                                   
167 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROEMIO». 
168 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «LICENÇAS DO SANTO OFFICIO», pelo Padre 
Mestre Fr. Tomás de S. José, Lisboa, Convento da Santíssima Trindade, 13 de junho de 1733. 
169 A. GUSMÃO, HISTORIA DO PREDESTINADO PEREGRINO, E SEU IRMAM PRECITO, Em a qual 
debaixo de huma misteriosa Parabola se descreve o successo feliz, do que se ha de salvar, & a infeliz 
sorte do que se ha de condenar, DEDICADA AO PEREGRINO CELESTIAL, S. FRANCISCO DE 
XAVIER, Apostolo do Oriente, COMPOSTA PELLO P. Alexandre DE GUSMAM da Companhia de 
JESU, da Provincia do Brazil. EVORA, Com todas as licenças necessárias na Officina da Universidade. 
Anno de 1685. 8.º de VII-371 pag. [1.ª edição: Évora, na Officina da Academia, 1685. 8.º de XVIII-254; 
3.ª edição: Lisboa, por Filippe de Souza Villela, 1724. 8.º]. Ainda no século XVII, «para vtilidad de las 
almas christianas», teve esta «novela alegórica» uma tradução para castelhano: HISTORIA DE 
PREDESTINADO PEREGRINO, Y SU HERMANO PRECITO: En la qual, debaxo de vna misteriosa 
Parabola se descrive el succeso feliz, del que se ha de salvar, y la infeliz suerte, del que se ha de 
condenar, DEDICADA AL PEREGRINO CELESTIAL SAN FRANCISCO XAVIER Apostol del Oriente., 
en Barcelona, Por Rafael Figueró, 1696. Ao longo do nosso estudo, citamos a partir da edição de 1685, 
por estar presente num número muito significativo de bibliotecas, portuguesas e estrangeiras, e disponível 
em formato digital em vários sítios da internet, facilitando a leitura aos leitores mais interessados. 
170 Leia-se a este propósito o artigo de Carvalho ENES, «Alexandre de Gusmão e o primeiro romance 
brasileiro», Lisboa, [s.n.], 1946 [Separata de Ethnos, Rev. do Instituto Português de Arqueologia, 
História e Etnografia. Vol. 3]. 
171 Acerca da função catequética das «novelas», remetemos para Zulmira C. SANTOS, «Vícios, virtudes e 
paixões: da novela como “catecismo” no século XVIII», in Península. Revista de Estudos Ibéricos, n.º 3, 
2006, pp. 187-99. Para o estudo da construção alegórica desta obra, recomendamos a leitura das teses de 
doutoramento de Sara AUGUSTO, A Alegoria na Ficção Romanesca: do Maneirismo ao Barroco, Viseu, 
Faculdade de Letras da Universidade Católica Portuguesa, 2004, e Micaela Ramon MOREIRA, A Novela 
Alegórica em Português dos Séculos XVII e XVIII. O Belo ao serviço do Bem, Braga, Universidade do 
Minho, 2006. Para uma síntese do itinerário geográfico/ simbólico e temático percorrido pelas 
personagens, indicamos os artigos do P.e Mário MARTINS, «História do Predestinado Peregrino e de seu 
irmão Precito», in Brotéria, 78,1964, pp. 697-708, e Zulmira C. SANTOS, «Emblemática, memória e 
esquecimento: A geografia da salvação e da condenação nos caminhos do “prodesse ac delectare”: a 
HISTORIA DO PREDESTINADO PEREGRINO, E SEU IRMAM PRECITO (1682) de Alexandre de 
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Oriente»172, enuncia-se no «PROEMIO» a utilitas desta narrativa em forma de parábola: 

«O que nos importa, he caminhar para a nossa patria, saber os caminhos, & procurar a 

entrada, para o que vos servirà de guia o exemplo da historia, ou parabola seguinte»173. 

Neste «roteiro da vida, ou morte sempiterna», poderá o leitor seguir os passos 

alegóricos de cada um dos Peregrinos no caminho do Céu e do Inferno, «para q 

conforme a elle governe seus passos, e vendo-o, não tenha escusa, se se perder». 

Dividindo a obra em seis partes, porque tantas são as cidades que Predestinado 

conheceu até chegar a Jerusalém, símbolo da bem-aventurança, e as cidades por onde 

passou Precito até chegar à Babilónia, representação do Inferno, Gusmão instiga o 

«piedoso Leytor» a considerar nesta jornada espiritual174 a história da sua vida, a que 

vive ou devia viver, fornecendo-lhe os documentos essenciais para acertar na eleição e 

assim obter a salvação eterna. Representando o comportamento moral e religioso que 

conduz ao prémio da corte celestial, Predestinado, seguindo os conselhos da Razão, sua 

esposa, e de Bom Desejo e Reta Intenção, seus filhos, caminhou em direção a Belém, 

casa de pão e cidade do desengano, depois que nela nasceu a verdade de Deus. De 
                                                                                                                                                     
Gusmão SJ [1629-1724]», in Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII. 
Espiritualidade e Cultura, Actas do Colóquio Internacional, Porto, FLUP, II, 2004, pp. 563-581. 
172 «Justo foi, Glorioso Apostolo do Oriente, que seguindo este meu Peregrino vossos passos, como luz 
que sois de Peregrinos, sò debaixo de vossa protecção sahisse a luz, para que assim no roteiro de vosso 
exemplo se leão mais bem compostos os acertos de seu caminho». Gusmão, ao ensinar as celestiais 
virtudes e divulgar os caminhos para a glória eterna, acaba por exercer um apostolado similar ao de S. 
Francisco Xavier, desejando, por isso, revelar-se igualmente proveitoso para as almas cristãs por via dos 
seus escritos: «allumiando tantas terras com luzes peregrinas de celestiaes virtudes atè chegar à doce 
Patria de Jerusalem do Ceo, como Predestinado Peregrino: por isso tomais tanto à vossa conta os 
Peregrinos, que para là caminhão: que sendo jà Cidadão daquella Patria appareceis ainda como Peregrino 
cà na terra, para que na semelhança lhe mostreis o amor, & nos ensineis a todos o caminho para là chegar. 
E jà que este foi sempre, ou neste desterro, ou nessa Patria a vossa principal empreza, fazei vosso este 
meu trabalho, para que seja como os vossos proveitoso às almas, como espero» (A. GUSMÃO, Historia 
do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, «DEDICATORIA»). 
173 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 2. Gusmão justifica o 
género discursivo cultivado, a «parábola», por ser o mais adequado para mover a curiosidade do leitor. 
Para mais, ao imitar o estilo de Cristo, punha-se a coberto das críticas que atingiam a ficção narrativa dos 
séculos XVI e XVII, obtendo uma autoridade que lhe permitia com mais legitimidade explicar a verdade 
da doutrina cristã: «Contem este Livro a historia de dous Irmãos Peregrinos, q do Egypto, donde erão 
naturaes, com o animo de melhor fortuna, partirão para terras da Palestina. Vem a ser em Parabola a 
historia de todo aquelle, que nesta vida leva, e seguindo o caminho, que tomou, ou se salva, ou se 
condena. Faço-o nesta forma assim para mover a curiosidade do Leytor, como para imitar o estylo de 
Christo nosso Mestre, & Senhor, do qual diz o Evangelista, que nunca jà mais pregava ao povo, senão 
debaixo de alguma Parabola, com que explicava a verdade de sua doutrina: Et sine parabolis non 
loquebatur eis.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, «PROLOGO 
AO LEYTOR»). 
174 Integrando-se a Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito no filão das obras literárias 
estruturadas com base no motivo da viagem e da «peregrinatio vitae», recomenda-se a leitura de S. 
CHEW, The Pilgrinage of Life, New Haven, 1962; e Emília DEFFIS de CALVO, Viajeros, Peregrinos Y 
Enamorados: La Novela Española De Peregrinación del Siglo XVII, Pamplona, Ediciones Universidad de 
Navarra, 1999. 



75 

Belém, seguindo os passos de Cristo, foi morar em Nazaré, terra de religião, e daí 

passou a Betânia, casa de obediência, a partir da qual, pelo caminho dos mandamentos, 

chegou a Cafarnaum, campo de penitência. Depois de se ter demorado largo tempo no 

Vale das Tribulações, dirigiu-se à Cidade santa de Betel, casa de Deus e cidade da 

perfeição, governada por Caridade. Instruído ao longo da viagem nos pontos 

fundamentais da fé cristã, culminou a sua peregrinação espiritual em Jerusalém, «onde 

vive eternamente com seu Rey, que é Christo, recebido em festa como um dos seus 

bem-aventurados cidadãos175. De modo a concretizar a função didática da obra, Precito 

segue um caminho totalmente contrário, ainda que tivesse saído com bons propósitos do 

Egito, em companhia do seu irmão Predestinado. No entanto, enganado por Própria 

Vontade, sua esposa, e influenciado por Mau Desejo e Torcida Intenção, seus filhos, 

largou a companhia do irmão e encaminhou-se para Betáven, casa de vaidade, seguindo 

depois pelas terras de Efraim até morar em Samaria, terra de idólatras e pecadores. 

Caminhou em seguida pelos montes «malditos» de Gelboé, que significa soberba, e foi 

morar em Betorón, a casa de liberdade. De Betorón prosseguiu pelas «deliciosas terras 

daquém do Jordão», até que se aposentou na Cidade de Éden, representação das 

delícias. Daqui caminhou pelos campos de Sanaar em direção a Babel, símbolo da 

confusão e terra de pecados governada por Maldade. Por fim, caminhou com destino a 

Babilónia, completa representação do Inferno, tornando-se perfeito cidadão, súbdito 

perpétuo de Belzebú, príncipe dos demónios e governador do Inferno176. Terminada a 

narração do percurso que sentenciou Precito à condenação eterna, acentua-se a 

exemplaridade das personagens, avisando o padre jesuíta que «Este foi o lamentavel fim 

do Peregrino Precito, este ha de ser o fim de todos os que seguirem suas pisadas»177. 

O itinerário alegórico proposto por Alexandre de Gusmão para a perfeição de 

vida, fundado na disciplina, na observância dos mandamentos divinos e na frequência 

dos sacramentos, foi igualmente representado nas figuras do corvo e da pomba. Com 

efeito, em O Corvo e a Pomba da Arca de Noé no sentido allegorico e moral (obra 

póstuma, publicada em 1734)178, partindo do conselho de Santo Agostinho, «Noli esse 

                                                   
175 Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 362-363. 
176 Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 361. 
177 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 319-20 
178A. GUSMÃO, O CORVO, E A POMBA DA ARCA DE NOE No sentido Allegorico, e Moral. PELO 
PADRE Alexandre DE GUSMAÕ, Da Companhia de JESU da Provincia do Brasil. Obra Posthuma. Lisa 
Offic. de BERNARDO DA COSTA, Impressor da Religiaõ de Malta. Anno MDCCXXXIV. Com todas 
as licenças necessarias. 8.º, XXIV-221 pag. 
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corvus, sed columba», sugere que o cristão imite a condição da pomba, que é «ave 

branca, mansissima, sem fel, amante de seus filhos, muy cuidadosa em os crear (…) ave 

cazeira, e no voar muy ligeira. Com osculos significa a concordia com seu consorte. O 

seu cantar he gemer», e se afaste do corvo, «ave sobre maneira negra (…) ave, que naõ 

cria os filhos: deixa-os ao desemparo (…) ave de rapina, que se sustenta de corpos 

mortos (…) amiga das Rapozas, inimiga do Jumento, e do Touro, porque voando os 

fere, e lhes tira os olhos (…) ave immunda na Ley de Deos, e de nenhuma estimaçaõ 

entre os homens»179. 

 

 
Figura 3 

 

 

 

Explorando diversos significados morais e metafóricos atribuídos a estas aves 

bíblicas, Gusmão compôs um tratado aprovado como «o mais util para melhor nos 

instruir nos caminhos da verdade, e naquelles Sagrados costumes, que desta vida caduca 

nos levaõ à Bemaventurança eterna»180. Repetindo a estrutura dicotómica da narrativa 

                                                   
179 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, «PROEMIO». 
180 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, «LICENÇAS DO PAÇO», assinada pelo Doutor 
Fr. Antonio do Sacramento, da Ordem dos Pregadores, S. Domingos de Lisboa, 29 de setembro de 1773. 

Folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Central da Marinha – cota: 2B2-37 
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dos irmãos peregrinos, o autor explica os mistérios divinos através das figuras 

exemplares da pomba, símbolo da alma justa que indica o percurso para a salvação, e do 

Corvo, símbolo da alma pecadora que caminha para a condenação. Neste âmbito, sendo 

o corvo figura do Espírito Maligno, é a pomba figura do Espírito Santo, figura de 

Cristo181 e figura da Virgem Nossa Senhora, por partilhar com a Mãe de Deus os dotes 

da mansidão, simplicidade, inocência, fecundidade e amor dos filhos. E se o corvo é 

figura de Judas, porque do mesmo modo que este deixou a companhia de Cristo e não 

mais voltou, também a ave negra não regressou à arca de Noé, a pomba é figura dos 

Apóstolos enviados por Cristo a pregar o Evangelho pelo mundo, como cordeiros entre 

lobos ou pombas entre corvos. Servindo-se desta comparação, o autor enuncia as 

virtudes morais e as formas de comportamento mais acomodadas aos que vivem na 

religião, recomendando que sejam mansos, humildes, pacientes, sinceros e prudentes. 

Sendo a pomba não apenas figura da alma santa e da paz, mas também da Igreja, porque 

o natural desta ave é conforme ao sacrifício cruento de Cristo e incruento da celebração 

eucarística e porque os seus olhos representam os Apóstolos, os Prelados e os Doutores 

que zelam pela conservação da fé nos fiéis, o corvo é figura da alma pecadora e da 

guerra, fazendo pazes apenas com os apetites e as paixões. Ao passo que a pomba é 

símbolo da mansidão (tanto na palavra injuriosa, como na perda ou dano das coisas ou 

na lesão do corpo) e da prudência, por procurar os fins com toda a verdade e 

sinceridade, o corvo é símbolo da ira, procurando alcançar os seus fins com mentiras, 

enganos e falsidades. Em síntese, ao fazer uma leitura intertextual das obras de Gusmão, 

facilmente se percebe a intenção de sublinhar o caráter exemplar das personagens ou 

figuras temáticas, associando-se a pomba com a figura do Predestinado por 

representarem os que se hão de salvar através da inocência, pureza e simplicidade, e 

identificando-se o corvo com o Precito por simbolizarem os que se condenarão pela 

intenção de malícia. 

 

                                                   
181 Gusmão explica que, como ave mansa, a pomba representa a primeira vinda de Cristo ao mundo, feito 
cordeiro para remissão dos pecados humanos; como ave de rapina, o corvo representa a segunda vinda de 
Cristo, feito leão feroz para o juízo final. Cf. A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, 
CAPITULO I. «Como a Pomba he figura do Espirito Santo, e o Corvo do Espirito maligno», pp. 1-9. 
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Figura 4 

 

 

 

 

Integrando-se na tratadística piedosa que desde séculos anteriores, avivando a 

consciência do mementa mori, foi usada para instruir os fiéis devotos a «bem viver» de 

acordo com a doutrina cristã para merecer uma «morte santa»182, Alexandre de Gusmão, 

a partir das sentenças bíblicas inscritas na gravura da folha de anterrosto – «Apposuit 

tibi aquam et ignem; ad quod volueris, porrige manum tuam» e «Ante hominem vita et 

mors, bonum et malum: quod placuerit ei, dabitur illi» (Eccl. 15:17-18) e o salmo 

«Eructavit cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus 

scribae velociter scribentis» (Psal. 45) –, compôs Eleição entre o bem e mal eterno 

(1720)183, um tratado sobre a «arte de bem viver para bem morrer» que recupera e 

                                                   
182  Além do artigo de José Adriano de CARVALHO, «Artes de morrer na Idade Média e no Barroco: 
Exercício de união, Exercício de Anulação», in Revista da Faculdade de Letras, nn. 13/14, 5ª série, 
Lisboa, Dezembro, 1990, pp. 157-164, indicamos o número da Via Spiritus consagrado ao tema A Arte de 
morrer: relatos, formas e circunstâncias, n.º 15, 2008, destacando, pela aproximação à matéria que 
tratamos, o texto de João Carlos Serafim, «A ideia da Quotidio Morior nas Artes Moriendi jesuítas na 
Idade Moderna: a Satisfaçam de Agravos do Padre João da Fonseca, S. J.», pp. 35-52. 
183 A. GUSMÃO, ELEIÇAM Entre o bem, & mal eterno. PELO PADRE ALEXANDRE DE GUSMAM Da 
Companhia de Jesus. Lisboa OCCIDENTAL, NA OFFICINA DA MUSICA. ANNO MDCCXX. 8.º, 

Folha de anterrosto e rosto. Digitalização do original da Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra – cota: 1-3-17-68. 
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desdobra os tópicos acerca da necessidade de uma preparação adequada para alcançar a 

salvação final. Neste âmbito, recordando que «tudo vem afechar na eleyçaõ, que nos 

manda fazer entre o bem, & mal eterno na figura dos dous encontrados elementos fogo, 

& agua»184, censura os cristãos que se não desenganam atempadamente na vida terrena, 

conhecedores do inevitável gozo do Céu para os bons e do castigo do fogo do Inferno 

para os maus, os quais hão de necessariamente «passar da agua de neve, para o calor do 

fogo»185. E porque um contrário à vista de outro melhor se conhece, e nenhum meio «he 

mais conveniente, mais prompto, & mais efficaz, que a sincera meditaçaõ, & 

conhecimento, que cousa seja Ceo, que cousa seja Inferno, que seja gozar de Deos na 

gloria, ou penar com os demonios no Inferno»186, Gusmão estruturou este tratado em 

quatro partes: a primeira explica a diferença do Céu ao Inferno quanto ao lugar; a 

segunda expõe os prémios da glória eterna em confronto com os tormentos perpétuos; a 

terceira enuncia os passos daqueles que seguem pelo estreito caminho do Céu em 

oposição aos que prosseguem pelo largo do Inferno; por fim, enuncia vários 

documentos fundamentais para que o cristão possa caminhar seguro ao encontro do 

Criador e evitar a condenação ao pélago infernal. Deste modo, subordinando o 

«gostozo» ao «util», recorre a um estilo amargoso para, tanto por força de promessas 

                                                                                                                                                     
XXVIII-526 pag. A dedicatória é feita «AO MININO DE BELEM / JESUS / FILHO DE DEOS, E DA 
VIRGEM MARIA/ Salvador, & Redẽptor nosso nascido no Presepio por nosso amor morto na Cruz para 
nosso remedio», acrescentando o autor que o texto foi escrito «junto ao vosso Presepio, neste Seminario 
de Belem». Com o objetivo de que os leitores, desenganados da diferença que vai do bem ao mal eterno e 
do Céu ao Inferno, acertem, com a graça de Deus, na verdadeira eleição, é evidente a relação, desde logo 
ao nível do título, com a obra De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, y Crisol de Desengaños 
(Madrid, 1640) do célebre jesuíta Juan Eusebio Nieremberg y Otin (1595-1658), obra que Gusmão 
recomenda nas leituras que propõe durante as Meditações para todos os dias da semana. 
184 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno. «DEDICATORIA». 
185 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, «PROLOGO AO LEYTOR»: «Pois has de saber 
que destes homens ha muytos neste mundo, & sempre os houve. Naõ fallo dos Atheistas, ou Epicureos, 
que da outra vida nada curaõ: fallo dos Christãos, que sabendo, & confessando, que ha Ceo para bons, & 
Inferno para màos, vivem como se ignorassem, que o fogo do Inferno queymava, & a agua do Ceo 
refrigerava. Estes tais, de ordinario senaõ desenganaõ nesta vida, atè que na outra fazem a experiencia, 
que o Santo Job diz, se costuma passar no Inferno, que he passar da agua de neve, para o calor do fogo». 
Dando conta da fama de «varão ilustre em virtude» e «homem santo» que Gusmão merecia nos seus anos 
finais, na «LICENÇA» que assinou a 21 de outubro de 1718, Fr. Inácio de Santa Maria coloca o 
venerável jesuíta entre os juízes que com Cristo condenarão todos os que, lendo este tratado, perseverem 
no caminho errado: «o Autor no dia do Juizo, (como eu piamẽte o conjecturo) serà hum dos Juizes 
assenssores, & assistentes, que os condenaraõ com Christo, se depois de lerem este livro, & sua doutrina 
irrefragavel, naõ caìssem na conta, ou concluzaõ do Ergo erravimus, nesta vida, para naõ filozofarem 
assim na outra com os insensatos». 
186 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 6. Sendo este um assunto de tanta importância 
para assegurar a eternidade, o autor aconselha o piedoso leitor a meditar cada dia um dos pontos que 
opõem o gozo celestial ao tormento infernal: «Para isto has de fazer por cada hum dia hum paralello, ou 
opposta comparaçaõ do Ceo com o Inferno na fòrma, que ao diante se dis». 
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como de ameaças, orientar o pio leitor na eleição do caminho a seguir, considerando as 

excelências do Paraíso por oposição aos tormentos do Inferno187.  

Sem se envolver em complexas discussões teológicas, legitimando os seus 

argumentos com citações e exemplos colhidos em autores seguros, Gusmão integrou-se 

no quadro da produção textual da Companhia de Jesus que se destinou a divulgar as 

principais devoções da espiritualidade jesuíta, definindo, comentando e explicando com 

um discurso despretensioso os principais dogmas da fé católica, nomeadamente na 

difusão das devoções marianas e na defesa particular da Imaculada Conceição de Maria. 

Em Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron (1715)188, a partir de «varios Tratados, 

& historias da Companhia de JESU jà impressas, & approvadas»189, Alexandre de 

Gusmão compendiou os inumeráveis benefícios com que a Virgem favoreceu os 

religiosos da Companhia que mais se assinalaram na sua devoção e amor (a conservação 

da vocação, a assistência nos perigos e tribulações, o auxílio nas perseguições do 

demónio, a intercessão na hora da morte ou nas penas do Purgatório). Para evidenciar a 

atenção particular com que a Virgem favoreceu a fundação da Companhia de Jesus e 

inspirou Santo Inácio na redação dos Exercícios Espirituais e das Constituições, o autor 

recolheu inúmeros relatos reveladores de quanto a Virgem Maria beneficia os jesuítas, 

sejam estudantes, noviços, sacerdotes ou coadjutores, com o objetivo de que, com a 

lembrança destes favores, os mais novos se animem a afervorar a devoção mariana nos 

seus corações, amando e servindo a santíssima Senhora e estendendo no mundo a sua 

veneração. 

 

                                                   
187 «Se buscas neste Tratado o gostozo, & naõ o util, prova-o com tudo, que se o naõ achares doce na 
boca, como o de S. Joaõ, por ventura, que te amargue como elle no coraçaõ, que he o nosso intento 
principal. Todos os livros Sagrados, estaõ cheyos de promessas, & ameaças. Ate o livro, que Deos 
mandou engulir ao Profeta Ezequiel, neste mesmo estilo estava escritto: Lamentationes, & Carmen, & 
Vae. E naõ deve ser outro o estilo deste, que te offereço, por ser conforme ao titulo de Eleyçaõ entre o 
bem, & mal eterno.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, «PROLOGO AO LEYTOR»). 
188 A. GUSMÃO, ROSA DE NAZARETH NAS MONTANHAS DE HEBRON, A VIRGEM NOSSA 
SENHORA NA COMPANHIA DE JESU, DEDICADA À MESMA SOBERANA Virgem em sua gloriosa 
Assumpçaõ / PELO P. Alexandre DE GUSMAM, da Companhia de Jesu. Lisboa, Na Officina Real 
DESLANDESIANA, M.DCCXV. Com todas as licenças necessarias. 4.o de XVI-437 pag. Dedicada «À 
Serenissima Rainha do Ceo, e da Terra, a Virgem May de Deos, em sua gloriosa Assumpçaõ», esta obra 
estaria pronta pelo menos desde finais de 1709, a julgar pela «LICENÇA DA ORDEM» de Mateus de 
Moura, provincial da Companhia no Brasil, na Baía, 12 de dezembro de 1709, e foi impressa por vontade 
do Padre Miguel Cardoso, procurador-geral da Província, segundo as palavras de Francisco de Santa 
Maria, na «LICENÇA DO SANTO OFICIO» assinada em Lisboa, S. Eloy, 23 de dezembro de 1710, e de 
Dom Joaõ de Christo, Prior de S. Vicente, autor da «LICENÇA DO DESEMBARGO DO PAÇO», em S. 
Vicente, 14 de dezembro de 1711. 
189 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, «PROTESTO DO AUTHOR». 



81 

 
Figura 5 

 

 

 

Com vista a incutir um sentimento religioso que, junto com os exercício de 

penitência e ascese, fundamenta a perfeição de vida numa forma de piedade mais 

interiorizada, centrada na oração e na meditação190, e fazendo uso da sua experiência de 

diretor espiritual191, compôs umas Meditações para todos os dias da semana pelos 

exercicios das potencias da alma, conforme ensina Santo Ignacio (1689)192, repartidas 

                                                   
190 Cf. José Adriano de CARVALHO, Lectura Espiritual en la Península Ibérica (Siglos XVI-XVII) – 
Programas, recomendaciones, lectores, tiempos y lugares, SEMYR/CIUHE, Salamanca, 2007. 
191 António VIEIRA, na carta «A Diogo Marchão Themudo», Baía, 29 de junho de 1691, informa que D. 
Frei José da Madre de Deus, arcebispo da Baía, morreu no Seminário de Belém quando ia tomar os 
Exercícios Espirituais com o P.e Gusmão: «Até agora fugiu a pena de dar a V. M.eê a nova da maior perda 
que teve e podia suceder a este Estado, que foi a morte de nosso arcebispo. Chamou-o Deus ao prêmio de 
seus gloriosos merecimentos, andando em visita de suas ovelhas, com exemplo e trabalho igual a seu 
zelo, pela aspereza e incomodidades do tempo e dos lugares, vindo já mortalmente enfermo a acabar em 
um deserto, onde a Companhia tem seminário, nos braços do padre Alexandre de Gusmão, de quem ia 
tomar os exercícios de Santo Inácio. Descansam seus ossos naquela igreja por nome Belém, que dali por 
diante tem sido mais freqüentada pelo depósito de suas relíquias (…)» (Cartas do Brasil (1626-1697): 
Estado do Brasil e Estado do Maranhão e Grão-Pará, p. 586). 
192 A. GUSMÃO, MEDITAÇOËS Para todos os dias da semana, PELO EXERCICIO DAS tres potencias 
da alma, conforme ensina S.TO IGNACIO FUNDADOR DA COMPANHIA DE JESU: PELO PADRE 
ALEXANDRE DE GUSMAÕ, da mesma Companhia. LISBOA, na Officina de MIGUEL DESLANDES, 
Impressor de sua Majestade. Anno de 1689. Com todas as licenças necessarias. 8.º de XVI-272 pag. 

Folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Municipal de Braga – cota: R. 3334 A. 
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por oito dias, conforme o costume jesuíta, para conduzir o cristão na via da perfeição 

religiosa, mesmo nos casos em que a presença do Padre Espiritual que deveria dirigir os 

exercícios de oração e meditação não se pudesse verificar. Inseridas no filão dos 

numerosos comentários e adaptações – ou antes simplificações – dos Exercícios 

Espirituais ao longo dos séculos XVI a XVIII193, estas Meditações, devedoras do 

«admiravel livrinho de ouro dos exercicios espirituaes»194 e reduzidas a «breve 

estylo»195 para que sejam mais facilmente recebidas pelos principiantes em matérias de 

oração196, constituem um instrumento fundamental na proposta de aperfeiçoamento 
                                                                                                                                                     
Começando por definir as práticas de «oração» e «meditação», explicadas depois as «adições», 
identificado o fruto da oração e expostas as tentações que costumam perturbar o devoto durante estes 
exercícios, Gusmão repartiu as meditações pelos dias da semana: 22 «MEDITAÇÕENS DOS 
BENEFÍCIOS DIVINOS para a Segunda feira» (tratando, entre outros, dos benefícios da criação, da 
conservação, da vocação da fé católica, da redenção, da excelência do estado religioso e do fim da 
vocação religiosa); 13 «MEDITAÇÕENS DOS PECCADOS, e dos Novissimos do homem, para a Terça 
feira» (considerando a malícia do pecado mortal, a morte e suas angústias, o juízo particular, o juízo 
universal, o Inferno, o Purgatório, a Glória e a eternidade); 19 «MEDITAÇÕES DA VIDA DE CHRISTO 
Nosso Senhor Para a Quarta feira» (ponderando a encarnação do Filho de Deus, o nascimento de Jesus, a 
circuncisão, a apresentação do menino no templo, a fuga para o Egipto, a morte dos inocentes, o batismo 
de Cristo, o jejum e tentações no deserto, a eleição e missão dos apóstolos, a ceia em Betânia, a entrada 
em Jerusalém); 18 «MEDITAÇÕES DAS OBRAS MARAVILHOZAS de Christo nosso Senhor. Para a 
Quinta feira» (Da instituição do Santíssimo Sacramento, dos milagres e parábolas, da transfiguração); 18 
«MEDITAÇÕES DA PAIXAM DE CHRISTO Senhor Nosso. Para a Sesta feira» (do lavatório dos pés, 
da oração e aflição no horto, da agonia e suor de sangue, da prisão e apresentação diante do pontífice 
Annás, Caifás e Pilatos, dos açoites recebidos na coluna, da coroação de espinhos, do Ecce Homo, da 
condenação à morte, da crucifixação e do que depois se passou), reduzidas no fim a um «MODO BREVE 
DE MEDITAR A PAIXAM DE CHRISTO», por meio de doze perguntas e respetivas respostas; 18 
«MEDITAÇÕES DA VIDA DA VIRGEM Maria Nossa Senhora. Para o Sabbado» (da Conceição e 
nascimento da santíssima Virgem, da apresentação no templo, do desposório com S. José, da anunciação 
e saudação do anjo, da visita a Santa Isabel, da expetação do parto, da jornada de Nazaré a Belém, do 
parto sacrossanto, da purificação, das angústias na paixão do Filho, da vida da Senhora desde a ascensão 
de Cristo ao seu felicíssimo trânsito, da gloriosa assunção e coroação da Virgem); 61 «MEDITAÇÕES 
SOBRE OS EVANGELHOS Para o Domingo, applicadas á Sagrada Communhaõ; E para as festas 
mudaveis». Acrescenta ainda as «MEDITAÇÕES PARA AS FESTAS DO ANNO», distribuídas pelos 
meses, incluindo as meditações propostas em honra dos beatos Luiz Gonzaga (21 de junho), Santo Inácio 
(31 de julho), S. Francisco de Borja (10 de outubro), beato Estanislau (13 de novembro), S. Francisco 
Xavier (9 de dezembro). Por fim, adiciona uma «INSTRUCÇAM para tomar os Exercicios» e «Outra 
repartiçaõ das Meditaçoens dos Exercicios, para os que naõ saõ Religiosos, e tem mayor necessidade de 
purificar o coraçaõ, ou para fazer huma confissaõ geral de toda a vida, ou para escolher estado, ou para 
reformar o que já tem tomado». Citamos a partir de uma edição existente na Biblioteca Universidade de 
S. Paulo, com a cota L4-c-36 
193 Cf. Ignacio IPARRAGUIRRE, Historia de los Ejercicios de San Ignacio: desde la muerte de San 
Ignacio hasta la proulgacion de directorio oficial (1556-1599), 2 vol., Bilbao, Imprenta Editorial 
Eléxpuru Hnos, 1955; e Comentários de los Ejercicios Ignacianos (Siglos XVI-XVII), Roma, Institutum 
Historicum S. I., 1967. 
194 A. GUSMÃO, Meditações para todos os dias da semana, «DEDICATORIA». Gusmão sublinha a 
integração das suas meditações na dependência dos Exercícios Espirituais com a dedicatória «AO 
PATRIARCHA SANTO IGNACIO Fundador da Companhia de JESU». 
195 A. GUSMÃO, Meditações para todos os dias da semana, «PROLOGO AO LEYTOR». 
196 Cf. «Este Livrinho de Meditaçoẽs, que para uso dos vossos filhos, ò meu Santo Patriarcha, reduzi a 
hum breve memorial, para que com facilidade seja delles recebido» (A. GUSMÃO, Meditações para 
todos os dias da semana, «DEDICATORIA»). 
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espiritual que Gusmão aconselha tanto a religiosos como a leigos. 

 

 
Figura 6 

 

 

 

Todo o pensamento de Alexandre de Gusmão acerca da perfeição religiosa foi 

condensado no Compendium Perfectionis Religiosae197, enunciando, de um modo 

abreviado e simples198, a natureza, os atributos, os meios, os instrumentos e os 

                                                   
197 A. GUSMÃO, COMPENDIUM PERFECTIONIS RELIGIOSAE / AUCTORE / P. ALEXANDRO 
GUSMANO. S.J. / OPUS POSTHUMUM. / PRAEMITTITUR / VITAE ET VIRTUTUM AUCTORIS 
COMPENDIARIA NARRATIO. VENETIIS MDCCLXXXIII. EXCUDEBAT ANTONIUS ZATTA. 
Superiorum Permissu. Utilizamos a única edição que conseguimos localizar, na Biblioteca Comunitativa 
de Bologna, com a cota 2. – 0.III.11. Esta obra é introduzida por uma das biografias de Gusmão que 
circularam manuscritas desde a sua morte, com o título «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. 
Alexandri Gusmani», 36 páginas, porventura correspondente ao texto que o P.e Martinho de Borges tinha 
intenção de publicar aquando da edição póstuma da Árvore da Vida e de O Corvo e a Pomba da Arca de 
Noé: «Depois dos quaes sahirá tambem à luz a vida do mesmo Author, digna de andar nas maõs de todos, 
naõ só pelo que merece pelo muito, que escreveu em bem das Almas, mas tambem, e muito mais pelo 
heroico de suas virtudes, comprovadas com prodígios, e maravilhas authenticados por ordem, e 
authoridade do Illustrissimo Senhor D. Luiz Alvares de Figueiredo, arcebispo da Bahia». (A. GUSMÃO, 
Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROLOGO AOS QUE LEREM»). 
198 Em nota ao «STUDIOSO LECTORI» que antecede o COMPENDIUM PERFECTIONIS 
RELIGIOSAE, Gusmão adverte que não pretende enveredar por especulações, limitando-se a colher a 
matéria deste tratado em outros escritos, omitindo as fontes autorais para não transgredir a lei da 
brevidade que rege os compêndios. (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 38). 

Folha de rosto. Acervo on-line do Instituto de Estudos Brasileiros - Coleção Lamego (IEB-LAM) 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de S. Paulo – cota: L4-c-36 
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impedimentos para alcançar a perfeição cristã. Publicado em Veneza no ano de 1783 – 

dez anos depois da supressão da Companhia de Jesus, a 21 de julho de 1773, por meio 

da bula «Dominus ac Redemptor», do Papa Clemente XIV –, não se conhecem as 

razões que em concreto justificaram a edição deste pequeno manual de instrução para a 

perfeição religiosa mais de meio século após a morte do autor jesuíta, interrompido que 

fora o seu processo de canonização, iniciado na década de trinta, em consequência da 

expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses por decreto de 1759199.  

 

 
Figura 7 

 

 

 

Na publicação desta obra terá influído de algum modo o destinatário da 

«Dedicatória», o cardeal Alessandro Mattei (Roma, 20 de fevereiro de 1744 – 20 de 

abril de 1820), duque de Giove e arcebispo de Ferrara, que recebeu a mitra cardinalícia 

de Pio IV200 no consistório de 22 de maio de 1782. Responsável pelo retrato panegírico 

                                                   
199 Lembremos que, por ação do Marquês de Pombal, a 3 de setembro de 1759 foi promulgada a «Lei 
dada para a proscrição, desnaturalização e expulsão dos regulares da Companhia de Jesus, nestes reinos e 
seus domínios». 
200 Identificando os superiores eclesiásticos e os principais intervenientes na publicação deste 
Compendium, encontramos ligações à Companhia de Jesus que de certa forma permitem sugerir que esta 

Folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Comutativa di Bologna – cota: 2. – 0.III.11.P. 
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do cardeal Mattei, o padre Manuel de Azevedo (Coimbra, 1713 – Palência, 1796), 

jesuíta que professou em 1723, tendo seguido para Roma em 1733, assume-se como o 

principal impulsionador da impressão da biografia de Gusmão, a «Compendiaria 

Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri Gusmani», e do Compendium Perfectionis 

Religiosae. Regeu as cadeiras de Gramática do colégio de Santo Antão, em Lisboa, e de 

Retórica no colégio de Évora. No início de 1746, organizou a cátedra de Teologia 

Litúrgica na Universidade de Coimbra, com o bispo desta diocese, D. Miguel da 

Anunciação. Merecedor da confiança de Bento XIV, foi eleito sócio da Academia 

Litúrgica e diretor da Escola dos Ritos Sagrados de Roma201. Além do exercício de 

reconstituição dos pontos que ligavam estas figuras à Companhia de Jesus, para 

compreender a publicação desta obra num contexto tão desfavorável aos inacianos, 

serão igualmente úteis as informações reveladas por Manuel de Azevedo na dedicatória 

ao cardeal Mattei. Com efeito, confessando a admiração que sentia pelo venerável 

jesuíta e como se deleitava com os seus escritos desde que havia entrado na Ordem, 

refere ter recebido de um companheiro da Província do Brasil este opúsculo do P.e 

Gusmão para que o desse à estampa. Acrescenta ainda que, tendo desejo de possuir 

alguma relíquia deste servo de Deus para sua devoção e consolo espiritual, 

reconhecendo a utilidade da sua doutrina e a exemplaridade das suas virtudes, foi 

agraciado com um fragmento dos seus ossos milagrosos que guardou religiosamente 

como um tesouro202. Destas observações se pode concluir, portanto, que cinco décadas 

                                                                                                                                                     
obra, como outras, poderiam ter sido colocadas ao serviço de uma estratégia de reafirmação da Ordem 
fundada por Inácio de Loyola, através da divulgação de biografias de religiosos virtuosos que, por aqueles 
anos, mereceriam ainda fama de santidade e, por isso, não seriam apenas um modelo a imitar pelos fiéis 
como contribuiriam para manter vivo o espírito do instituto inaciano. Note-se a este propósito como, no 
contexto das lutas políticas entre vários monarcas europeus, Pio IV, formado num colégio jesuíta, teve de 
vencer em conclave convocado após a morte de Clemente XIV as resistências dos representantes de 
França e das monarquias ibéricas por ser conotado como muito próximo dos inacianos e, por essa razão, 
poder vir a anular a supressão da Companhia de Jesus. 

201 Cf. António Alberto Banha de ANDRADE, Vernei e a cultura do seu tempo, Coimbra, Acta 
Universitatis Conimbrigensis, 1966, p. 286; e Carlos Manuel Pedrosa CABECINHAS, A ciência litúrgica 
como disciplina universitária: Manuel de Azevedo e as primeiras cátedras de ciência litúrgica, Coimbra, 
Gráfica de Coimbra 2, 2009. 
202 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. III-IV: «Cum mihi Venetias proficiscenti 
amicus meus dulcissimus, vir omni laude conspicuus, olim Provinciae Brasiliensis S. J. religiosus 
opusculum de Religiosa perfectione tradidisset a piissimo viro Alexandro de Gusman olim conscriptum, 
ut publicae lucis facerem, summopere laetatus sum, eo quod erga sanctissimum auctorem a primis annis, 
quibus in Societate vixi, semper vehementer affectus essem, & ejus scriptis delectari me pariter, & 
incendi saepius, experirer. Cum vero non solum de ejus doctrina, sed de virtutibus etiam summam 
opinionem haberem, semper mihi aliquid reliquiarum Servi Dei conquisivi, ut privato meo cultui & 
consolationi praesto esset. Fortunato apud Superiorem Religiosae illius Provinciae satis magnum ossis 
fragmentum inveni a majori separatum, occasione translationis exuviarum Servi Dei, qua in divisione, 
summa cum Patrum adstantium admiratione, arido ab ossime plurimae sanguinis guttae effluxere. Quod 
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após o seu falecimento, persistia a fama de «homem santo» que o P.e Gusmão merecera 

ainda em vida, justificando-se assim a edição de um manual de regras para a perfeição 

que o autor ensinou e praticou na sua vida para exemplo de todos que desejassem imitar 

as suas virtudes203. 

Com o pensamento de que a perfeição de vida religiosa e espiritual depende em 

larga medida da educação recebida desde os primeiros anos, Alexandre de Gusmão 

escreveu ainda uma Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia204, retomando e 

reenquadrando o pensamento de autores humanistas que expuseram os princípios 

morais e teológicos por que se devem educar os meninos cristãos. Neste tratado 

pedagógico, Gusmão salienta, na primeira parte, a importância e utilidade da boa 

criação das crianças, advertindo para os efeitos prejudiciais que da negligência desta 

obrigação advêm tanto para os filhos como para os pais; num segundo momento, 

fornece instruções precisas para os pais e os mestres poderem educar os filhos de acordo 

com a doutrina ensinada por Jesus. 

                                                                                                                                                     
quidem publicum certumque prodigium, qui miraculoso fragmento potitus est, inscribi jussit in Theca 
argentea, in qua illud reposuit, mihique deinde ut optatissimum thesaurum dono perhumaniter dedit, ego 
vero religiose apud me servo.» 
203 O prólogo ao «LECTORI BENEVOLO» insiste em afirmar a exemplaridade das virtudes religiosas de 
Gusmão, dignas de serem imitadas por todos aqueles que desejam percorrer o caminho do Céu: «En tibi 
offero, Amice Lector, duo Religiosae Perfectionis Compendia. Primum varia continet Religiosarum 
Virtutum exempla, quae Ven. Alexander Gusmanus quondam edidit, posterisque imitanda reliquit. 
Alterum illas exhibet Religiosae Perfectionis regulas, quas ipse Dei Servus olim scripsit, sibique & aliis 
observandas proposuit.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. VII). 
204 A. GUSMÃO, ARTE DE CREAR BEM OS Filhos na idade da Puericia. DEDICADA AO MININO DE 
BELEM, IESV NAZARENO. COMPOSTA Pelo P. ALEXANDRE DE GUSMAN Da Companhia de IESV, 
da Provincia do Brasil. Lisboa. Na Officina de MIGUEL DESLANDES. Na Rua da Figueira. Com todas 
as licenças necessarias. Anno de 1685. 8.º de XVI-387 pag. Dividindo-se em duas partes, o autor refere 
no próprio texto que tinha em mente redigir um terceiro tomo. Ao elogiar as virtudes de dois membros da 
Congregação da Anunciação de Roma, que tendo morrido ainda meninos podem servir a todos de 
exemplo de santidade, afirma que «O primeiro he o Angelical minino Alexandre Boercio Florentino de 
naçam, de cuja santidade escrevèram varios Autores; eu só tocarey os favores, que recebéo da maõ da 
Mãy de Deos, porque no terceiro Tomo pretendo escrever sua vida». (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os 
filhos na idade da puericia, p. 288). Utilizamos no nosso estudo o microfilme disponibilizado pela 
Biblioteca Nacional, com a cota F. 2947. Refira-se ainda que no Brasil se fizeram recentemente duas 
reedições desta obra: uma com edição, apresentação e notas de Renato Pinto Venâncio e Jânia Martins 
Ramos, São Paulo, Martins Fontes, 2004; uma edição fac-símile sob responsabilidade de Elomar Tambara 
e Gomercindo Ghiggi, Pelotas/RS, Seiva Publicações, 2000. 
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Figura 8 

 

 

 

A consulta dos catálogos e a leitura das cartas enviadas para Roma sugerem que 

Alexandre Gusmão tinha particular talento para a pregação. No entanto, dos sermões 

que proferiu apenas um chegou até nós. No ano de 1686, um surto de febre-amarela205 

alastrou funestamente desde Pernambuco e por entre largas centenas de mortos vitimou, 

entre outros notáveis, o arcebispo da Baía, D. Fr. João da Madre de Deus, no dia 13 de 

junho206. Sendo o P.e Gusmão incumbido de pregar o sermão de exéquias207 na Catedral 

                                                   
205 Em 10 de maio de 1686, por força de uma grave epidemia de febre-amarela, também chamada «mal da 
bicha», «mal comum» ou «matador», a Câmara de Salvador fez voto de tomar S. Francisco Xavier como 
padroeiro, esperando o seu auxílio para livrar a cidade desta mortandade. Cf. Evergton Sales Souza, 
«Entre vênias e velas: disputa política e construção da memória do padroeiro de Salvador (1686-1760)», 
Revista de História, n.º 162, 1º semestre de 2010, pp. 131-150. 
206 Em carta de 20 de julho de 1686, o P.e Gusmão informa que esta epidemia tinha já matado, entre 
Pernambuco e a Baía, cerca de 2000 pessoas, 12 dos quais eram religiosos da Companhia de Jesus (Bras. 
26, f. 135). Inácio Accioli de Cerqueira e Silva fornece também a notícia do falecimento de 
desembargadores, de jesuítas e do filho primogénito do Governador, D. Francisco de Sousa, conde do 
Prado (Memórias históricas e políticas da província da Bahia, 2.ª ed., anotada por Braz do Amaral, vol. 
V, Salvador, Imprensa Oficial do Estado, 1819-1940, pp. 271-73). Nas cartas para Roma, por mais do que 
uma vez Gusmão dá notícia da ocorrência de doenças contagiosas de elevada mortandade na Assistência 
do Brasil. Depois do surto de febre-amarela de 1686, na ânua de 1694 dá conta de uma nova doença 
epidémica causada pelos navios e descreve em pormenor a procissão religiosa que no Rio de Janeiro, 
junto com outras manifestações de devoção, se fez para obter a intercessão divina (Bras. 9, ff. 398v-399). 

Folha de rosto. Digitalização do original da Biblioteca Nacional – cota: S.A. 2148 P. 
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da Baía de Todos os Santos, elogiou o prelado enquanto «Prègador de tres Reys, Mestre 

jubilado, Examinador das tres Ordens Militares, Censor dos livros que se ham de 

imprimir; Guardiaõ do Convento de Lisboa, & Coimbra, Provincial da mesma 

Provincia, & Visitador Geral da Provincia dos Algarves», exemplificando as virtudes de 

«hum Pontifice manso, & humilde de coraçam (...) o Pontifice mais semelhante a 

Christo, que he a regra de toda a perfeiçam». Como seria de esperar, Gusmão 

aproveitou a situação trágica e a figura do antístite para incitar os moradores a modificar 

os seus costumes e reformular a sua vida religiosa, julgando-os causadores e 

merecedores daquele castigo divino por seus delitos e vícios. 

 
Figura 9 

 

 

                                                                                                                                                     
207 A. GUSMÃO, SERMÃO QUE PREGOU NA CATHEDRAL DA BAHIA DE TOdos os Santos. O P. 
ALEXANDRE DE GVSMAM DA Cõpanhia de IESU, Provincial da Provincia do Brasil. NAS EXEQUIAS 
DO ILLUSTRISSIMO SENHOR D. Fr. IOAM DA MADRE DE DEOS PRIMEIRO ARCEBISPO DA 
BAHIA, Que faleceo do mal commum que nella ouve neste Anno de 1686. DEDICADO AO 
EXCELLENTISSIMO SENHOR D. ANTONIO LUIS DE SOUSA TELLO, E MENEZES, MARQVEZ 
DAS MINAS DO CONSELHO DE Sua Magestade, Senhor das Villas de Beringel, Prado, dos Coutos de 
Manhente, Freiris, Azevedo, Alcayde Mòr da Cidade de Beja, Comendador da Ordem de Christo, das 
Comendas de N. Senhora do Azevo, Penaverde, Santa Marta de Vianna, da Ordem de Santiago, da 
Comenda de Sinis, Governador, Capitão General, do Estado do Brasil. Pello Conego FRANCISCO 
PEREIRA Chantre na mesma Sè Cathedral, que o mandou imprimir. Lisboa. Com todas as licenças 
necessarias. Na Officina de MIGUEL MANESCAL. Impressor do Santo Officio. Anno de 1686. A custa 
de Manoel Lopes Ferreira, mercador de Livros. 4.o, 19 pag. (pp. 5 e 19). 

Folha de rosto. Acervo on-line do Instituto de Estudos Brasileiros - Coleção Lamego 
(IEB-LAM) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de S. Paulo 
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Com o propósito de instruir os mais novos com vista à perfeição religiosa, 

Alexandre de Gusmão terá publicado ainda uma obra com o título Menino Christaõ208, 

um «livrinho» que, com outros «livrinhos de preces da Virgem», seria usado nas 

práticas de oração dos alunos do Seminário de Belém da Cachoeira. Inserido por 

Barbosa Machado e Inocêncio da Silva no conjunto dos escritos publicados por 

Gusmão, indicando com precisão o local, o editor e o ano da impressão (Lisboa, por 

Miguel Deslandes, 1695), a verdade é que não encontramos qualquer exemplar deste 

livro nas pesquisas efetuadas em catálogos manuscritos, impressos e disponibilizados 

por via digital de uma extensa rede de bibliotecas de referência, nacionais e 

estrangeiras. A provar a validade da informação dos dois bibliófilos, uma das notas 

biográficas do padre jesuíta, «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri 

Gusmani», identifica entre as suas obras impressas o Puer Christianus209. Note-se ainda 

que embora as anotações indiquem que o Menino Christão foi publicado em 1695, o 

primeiro tomo já estaria pronto em 1682, tendo eventualmente circulado em manuscrito, 

uma vez que na Arte de crear bem os filhos na idade da Puerícia, tratando a matéria das 

obrigações dos mestres para o aproveitamento dos discípulos, o autor anuncia o desejo 

de lhe acrescentar o «segundo Tomo do Minino Christam, se Deos for servido, que saya 

a luz»210. Anos depois, em Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron, difundindo as 

formas de devoção mariana e exemplificando os benefícios concedidos pela Senhora 

aos irmãos inacianos, o autor conta como no Seminário de Belém, para se conservar e 

aumentar o amor à Virgem, «pertence o repartir estes livrinhos de devoções, 

principalmente aos nossos Estudantes, para que com a lição delles naõ só honrem, & 

saudem a Senhora, mas se desaffeyçoem de outros livros profanos, & lascivos», 

acrescentando ainda que no Brasil «se tem repartido por industria de hum nosso mais de 

dous mil livrinhos de preces da Virgem santissima, alem do livrinho Menino Christaõ, 

& livrinho das preces, que se costumaõ rezar no Seminario de Belèm»211. 

Segundo diferentes testemunhos, entre os scripta inedita de Gusmão deve contar-

se seguramente uma Vita Gasparis Almeidae, Jesuitae, e um Novitius instructus212. A 

                                                   
208 A. Gusmão, Menino Christaõ, Lisboa, por Miguel Deslandes Impressor delRey, em 1695, 8.o Cf. Diogo 
Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, I, p. 96. 
209 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 302. 
210 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 340. 
211 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 35. 
212 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 35. O próprio Alexandre de Gusmão, em Rosa 
de Nazareth nas Montanhas de Hebron, no cap. XVII, tratando de «Quanto favorece a Virgem SS. os da 
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estes opúsculos manuscritos, Serafim Leite, no «Catálogo dos escritores da Província do 

Brasil da Companhia de Jesus»213, acrescenta umas Preces recitandae statis temporibus 

ab alumnis Seminarii Bethlemici, tratando-se, muito possivelmente, das orações 

referidas em Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron para estimular entre os jovens 

estudantes um cordial afeto à Virgem Maria. 

No conjunto da produção escrita de Gusmão é claramente percetível uma 

insistência em temas, práticas religiosas e exercícios espirituais caraterísticos do 

apostolado jesuítico, como as devoções a Cristo e à Virgem Imaculada ou o 

disciplinamento da vivência religiosa, valorizando sobretudo os sacramentos da 

redenção e da eucaristia, fundamentais nas vias da perfeição cristã propostas ao leitor. E 

porque todas as ações dos jesuítas devem ser orientadas tanto para a própria salvação 

como para o socorro espiritual do próximo, instigando-o a uma verdadeira conversão 

interior que o conduza à perfeição individual no amor de Deus, os textos de Gusmão 

inserem-se igualmente numa estratégia de exaltação da atividade de evangelização 

desenvolvida pelos membros da Companhia de Jesus, encarecendo de modo repetido a 

ação de mártires, santos, escritores, religiosos e beatos que, dando continuidade ao 

espírito apostólico de Santo Inácio e dos seus companheiros iniciais, em muito 

contribuíram para a conservação e o aumento do «grémio da Igreja». 

 

Ainda que não se consiga reconstituir com precisão a história da leitura, ou das 

várias leituras, das obras de Alexandre de Gusmão – como acontece aliás com a maior 

parte dos escritores dos séculos passados –, podemos ainda assim tentar identificar os 

leitores-modelo que o autor previa para os seus textos, através dos paratextos (prólogos 

e licenças de impressão) ou através da identificação dos destinatários no corpo do 

próprio texto214. Com efeito, se a Arte de criar bem os filhos na idade da puerícia terá 

                                                                                                                                                     
Companhia de JESU nas penas do Purgatorio», dá conta de ter redigido a vida do jesuíta Gaspar de 
Almeida, incluído entre os mais devotos da beatíssima Virgem, o qual «naõ sómente poz na maõ da 
Virgem todas as suas obras, mas fez disso escritura solenne, ou procuraçaõ bastante, que firmou com seu 
sangue, a qual escritura tive eu em meu poder, que o Padre Provincial me havia dado em premio de lhe 
escrever a vida», acrescentando posteriormente que em seu poder tivera «a fórma toda escrita com seu 
sangue, com que o Irmaõ Gaspar de Almeyda da Provincia do Brasil se offereceo por escravo da Virgem 
santíssima, a qual trazia consigo ao pescoço.» (pp. 125, 331). Refira-se ainda que Barbosa MACHADO 
faz referência apenas ao manuscrito Noviço Instruído (Bibliotheca Lusitana, I, p. 96). 
213 «Scriptores Provinciae Brasiliensis». Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, I, p. 
534. 
214 Não é possível, contudo, assegurar que as obras foram lidas, ou somente lidas, pelos leitores 
conjeturados pelo autor. Basta lembrar que as obras recomendadas por diretores espirituais, mestres de 
noviços ou confessores aos seus dirigidos nem sempre terão sido lidas (ou ouvidas através de leitura em 
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sido preferencialmente lida por pais, mestres, aios e tutores, a quem Gusmão dirigiu os 

conselhos e as advertências respeitantes à educação dos meninos em letras e virtudes, 

outras obras parecem ter sido escritas sobretudo para os mais novos, e em particular 

para os jovens admitidos na Companhia de Jesus, sem esquecer os alunos do Seminário 

de Belém. As Meditações para todos os dias da semana, ainda que para uso de quantos 

queiram progredir nas matérias do espírito e desejem a perfeição, foram redigidas com o 

pensamento orientado sobretudo para os inacianos mais incipientes, tendo o autor o 

cuidado de procurar a «brevidade do estylo», «accrescentãdo sómente aquillo, que he 

necessario para entender o ponto», e proposto o uso das três potências da alma por ser 

«mais facil, e accõmodado para os principiantes»: «Este Livrinho de Meditaçoẽs, que 

para uso dos vossos filhos, ò meu Santo Patriarcha, reduzi a hum breve memorial, para 

que com facilidade seja delles recebido»215. De igual modo, reduzindo a um volume 

tudo o que achou escrito em crónicas e anais da Companhia «para mayor gloria da 

Senhora», confiava que «considerando os da Companhia, o que os primeyros fizeraõ no 

serviço, & devoçaõ desta Senhora, & os favores que recebèraõ de sua liberal maõ, se 

animem a seguir seu exemplo, & se afervorem a si, & aos outros, em seu amor e 

devoçaõ»216. De igual modo, se os ensinamentos expostos no Compendium Perfectionis 

Religiosae sugerem que a salvação é possível em qualquer estado de vida, as instruções 

relativas aos instrumentos e meios necessários para a perfeição e, sobretudo, as normas 

de comportamento e a explicação dos principais impedimentos que embaraçam a via da 

perfeição de vida são dirigidos preferencialmente aos que vivem para amar e servir a 

Deus no estado religioso, e em particular aos irmãos da Companhia de Jesus. Note-se 

ainda que, em diferentes momentos da sua obra, Gusmão propõe um modelo de 

perfeição moral e religiosa particularmente adequado para a conversão interior dos mais 

                                                                                                                                                     
grupo). Acerca destas questões de leitura, remetemos para os textos de José Adriano de CARVALHO, 
«Do recomendado ao lido. Direcção espiritual e prática de leitura entre franciscanas e clarissas em 
Portugal no século XVII», Via Spiritus, 4, 1997, pp. 7-56; e Lectura Espiritual en la Península Ibérica 
(Siglos XVI-XVII) – Programas, recomendaciones, lectores, tiempos y lugares, SEMYR/CIUHE, 
Salamanca, 2007. Para contextualizar o estudo relativo a leitores e obras neste período, remetemos para a 
obra de Maxime CHEVALIER, Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Ed. 
Turner, 1976. Sobre a relação transtextual entre textos e paratextos, reveladora da vertente pragmática que 
permite descobrir as intencionalidades comunicativas do autor e identificar as instâncias de receção, 
indicamos o estudo de Gérard GENETTE, Introduction à l’architexte, Paris, Seuil, 1979; Anne 
CAYUELA, Le paratexte au siècle d’or, Genève, Droz, 1996, e «De reescritores y reescrituras: teoria y 
practica de la reescritura en los paratextos del siglo de oro», Criticón, 79, 2000, pp. 37-46; Paratextos en 
la literatura española, siglos XV-XVIII, estudos reunidos por María Soledad Arredondo, Pierre Civil e 
Michel Moner, Madrid, Casa de Velázquez, 2009. 
215 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, «Prologo ao Leytor». 
216 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 4. 
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novos, procurando estimular nos jovens a admiração e a vontade de imitar o zelo nos 

estudos, o profundo fervor religioso e as mortificações dos santos jesuítas, em particular 

de Luís Gonzaga, Estanislau Kostka e João Berchmans, os quais alcançaram na sua 

breve existência todos os merecimentos que usualmente requerem muitos anos de 

perfeição religiosa217.  

 

Não conhecendo em pormenor os tempos, modos e circunstâncias da literatura 

espiritual na prática diária de leigos e religiosos, sabemos contudo que alguns livros 

devotos e de natureza edificante eram lidos tanto em privado como em grupo, 

nomeadamente nas refeições das comunidades religiosas218. Embora possamos 

conjeturar a estima que os textos de Alexandre de Gusmão mereceram dos leitores 

coevos a partir das sucessivas edições, reedições e traduções, desconhecemos, porém, 

elementos tão relevantes neste âmbito como o número de exemplares impressos ou as 

práticas de leitura e circulação destes textos, que variam entre o formato em quarto dos 

tratados de devoção cristológica (Escola de Bethlem e Arvore da Vida) e mariana (Rosa 

de Nazareth) e os oitavos da Arte de bem crear os filhos, das Meditaçoës para todos os 

dias da semana ou da Eleição entre o bem e o mal eterno, que, por causa da sua 

«portabilidade», permitiam uma leitura mais imediata e em diferentes contextos 

                                                   
217 Na «Meditaçaõ do B. Luiz Gonzaga», celebrado a de 21 de junho, o P.e Gusmão propõe a imitação da 
sua vida inocentíssima antes de entrar na Companhia, por nunca ter cometido pecado grave, nem 
experimentado pensamentos menos puros, e perfeitíssima depois de ter entrado no estado religioso, tanto 
no tempo de noviço como de estudante, dado à oração, à penitência e à humildade, distinguindo-se pelo 
fervor no amor de Deus, pela pontualidade na observância das Regras e pela modéstia e mais virtudes 
religiosas. De modo idêntico, na «Meditaçaõ do B. Stanisláo da Companhia de JESU», festejado a 13 de 
novembro, propõe a consideração da sua vida angelical enquanto secular, nunca cometendo pecado grave, 
sendo perpetuamente virgem, dado à oração e mortificação. Enquanto noviço, «em nove mezes, que 
esteve na Companhia, morrendo de dezoito annos, igualou a perfeiçaõ, e merecimento de muitos Santos, 
principalmente no fogo do amor Divino, em que se abrazava, e de que morreo» (A. GUSMÃO, 
Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 237-239 e 253-254). Também no Compendium 
Perfectionis Religiosae o beato Estanislau, a quem é dedicado este manual de regras para a perfeita 
santidade, é apresentado como «Perfectionis prototypum»: «qui adeo brevi ad summum Perfectionis 
apicem pervenisti, ut brevissima aetatis tuae periodo amplissimam totius Perfectionis disciplinam velut in 
Compendium redegeris» (p. 38). O próprio Santo Inácio, admirador do espírito de rigor e penitência dos 
santos que conheceu nas suas leituras enquanto convalescente, fornece o exemplo de conversão interior 
pela imitação de vidas virtuosas, arraigadas na disciplina, mortificação e oração: «Y aquí se le ofrecían 
los deseos de imitar los Santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios 
hacerlo, como ellos lo habían hecho.» (Autobiografia, nº 9). 
218 Cf. José Adriano de CARVALHO, Lectura Espiritual en la Península Ibérica (Siglos XVI-XVII) – 
Programas, recomendaciones, lectores, tiempos y lugares, sobretudo o capítulo «De algunos modos, 
tiempos y lugares de la lectura espiritual», pp. 127-146. 
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espácio-temporais219. Perante o desconhecimento dos leitores concretos e das leituras 

que destas obras eram feitas, devemos também considerar os testemunhos coetâneos 

que, embora na sua maior parte acentuadamente apologéticos, nos fornecem 

informações acerca da receção (insistindo-se na sua utilitas…220) dos escritos deste 

venerável religioso. A este propósito, muitos são os testemunhos que, elogiando o autor, 

«hum dos homens insignemente pios, & sabiamente devotos, de que se pòde prezar a 

sua illustrissima Religiaõ»221, se referem ainda às práticas de leitura da sua obra. Fr. 

Manuel de S. José informa que os livros do reitor do Seminário de Belém, com que 

servia «ao bem comũ da Igreja, fazia bem a todos ensinando o caminho pera o Ceo», 

eram por todos os religiosos continuamente recitados222. Fr. Manoel Guilherme, na 

licença do Santo Ofício para a Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron, comprova 

o apreço que os textos de Gusmão mereciam, insinuando mesmo a existência de um 

horizonte de expetativas – que será também uma construção retórica, é certo – criado 

em volta do autor e da sua obra: «Logo que vi o nome do Author, & me lembrey de 

outros seus escritos jà estampados, suppuz tinha que ler hũa obra pia, solida, doutissima, 

& cabal»223. O P.e Martinho Borges, responsável pela edição e provável autor do 

                                                   
219 Atente-se, a este respeito, na regra inscrita nas Constituições inacianas: «y entre tanto que se come, 
dándose alguna refección asimismo al ánima, con leerse algún libro pío más que difícil que todos puedan 
entender, y dél aprovecharse, o con predicar alguno en el tal tiempo, según fuere ordenado por los 
Superiores o [E] con cosa semejante a gloria de Dios nuestro Señor» (Const 3: 251). Sendo as obras de 
Alexandre de Gusmão orientadas sobretudo para o aperfeiçoamento espiritual do leitor devoto – mesmo a 
Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia, de claro intuito pedagógico e moralizante –, 
compreende-se que um exemplar da Rosa de Nazareth tenha sido inventariado entre os bens da 
Congregação de Nossa Senhora da Encarnação do colégio da Baía, por altura da expulsão dos jesuítas, e 
as Meditações para todos os dias da semana localizadas no colégio de São Paulo (S. LEITE, História da 
Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 415; VIII, p. 292). Mais recentemente, ao analisar testamentos e 
inventários do Brasil colonial, Jorge de Souza ARAUJO testemunhou a presença da Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito e da Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron em 
diferentes bibliotecas de família da América Portuguesa (Perfil do leitor colonial, Salvador, Editus, 1999, 
pp. 343-347). 
220 Tanto nas licenças de impressão como nos prólogos são recorrentes as justificações para a publicação 
das obras de Gusmão com base na sua utilidade para a divulgação de devoções e o ensino dos princípios 
da fé católica. Fr. Manoel Guilherme, censor do Santo Ofício, elogia o autor de Rosa de Nazareth por «na 
vastidaõ das noticias, colhidas com grande cançasso, & dispostas por bello methodo para afervorar as 
consciencas, & ensinar utilissimas devoções para com Maria santíssima». Dom João de Cristo, Prior de S. 
Vicente, concede a aprovação do Desembargo do Paço por ser esta obra «digna de sahir a luz publica, 
para que todos alcancem os favores da Mãy pela imitaçaõ do espírito de taes filhos. (A. GUSMÃO, Rosa 
de Nazareth nas Montanhas de Hebron, «Aprovaçoens»). 
221 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, «Licenças do Santo Ofício», por Pedro Álvares, da 
Congregação do Oratório, Lisboa, 30 de setembro de 1718. 
222 Afirmou o religioso da ordem de N. S. do Carmo que «o Veneravel P. Alexandre, foi a sua morte, 
como vida, e hé morte como sono, por que vive nas vertudes, que admiramos, e nas obras, que com 
nossos olhos vimos, e nos Livros, que continuamente recitamos.» (Bras. 4, f. 365v) 
223 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, «APROVAÇOENS». 
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«Prologo aos que lerem» da Árvore da Vida, Jesus Crucificado, afirma que este jesuíta 

foi «Author tão conhecido pelos muitos, e varios livros assim Moraes, como 

Asceticos»224. Um dos censores do Santo Ofício, Fr. Manoel de Sá, analisando em 

particular este tratado em favor das almas, não deixa de elogiar os principais títulos do 

padre jesuíta, dando conta da sua leitura: 

«muitos, e fecundissimos escritos, com que em sua vida, utilizou as Almas; 

offerecendo-lhes nelles, documentos de huma sãa, e Catholica doutrina, já 

abrindo-lhe huma Aula de virtudes, no livro intitulado Escolla de Belem, já 

evaporando-lhe aromas de devação suavissimos, na Rosa de Nazareth, já 

propondo-lhes a certeza da Bemaventurança, ou das penas do Inferno, no 

Predestinado, e Prescito; e já finalmente convidando-as a huma proveitosa 

occupaçaõ de tempo, nas Meditações para todos os dias da semana; além 

de outros espiritaes doutissimos opúsculos»225.  

Ressalvando uma vez mais o tom marcadamente laudatório que carateriza os 

testemunhos setecentistas que veiculam um juízo valorativo da obra deste autor, no 

conjunto dos textos analisados, particularmente das suas biografias, observa-se uma 

constante repetição de tópicos ordenados para a construção da memória de um homem 

distinto pelas virtudes morais cristãs e pelo exemplo de vida, junto com o elogio do 

estilo226, da erudição e da certeza da argumentação com que expõe a lição dos mistérios 

divinos. Em diversos paratextos, é recorrente a avaliação das obras de Gusmão como 

sendo louváveis e merecedoras de impressão. Por ter sido publicada postumamente, de 

certa forma em homenagem de um religioso tão venerado no Brasil colonial, e que 

conservava ainda fama de varão santo, é evidente o propósito encomiástico que 

perpassa todas as licenças de impressão da Árvore da Vida. Fr. Manoel de Sá, 

qualificador do Santo Ofício, autoriza a publicação por não ofender «à nossa Santa Fé, 

                                                   
224 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROLOGO AOS QUE LEREM»: «Sendo o 
Author taõ conhecido pelos muitos, e varios livros assim Moraes, como Asceticos, que em vida deu à luz 
por meyo da Imprensa, justo he, naõ ficarem no do esquecimento, os que por sua morte se acharaõ dignos 
da mesma luz. Razaõ que move a quem os quer dar à estampa, o fazer logo imprimir dous; hum intitulado 
Arvore da Vida, JESUS crucificado: outro O Corvo, e a Pomba da Arca de Noè no sentido Allegorico, e 
Moral». 
225 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «LICENÇAS – DO SANTO OFFICIO». 
226 A este propósito, Inocêncio afirma que «Todas as obras d’este auctor são estimadas pela pureza da sua 
dicção, e é no estylo muito menos desaffectado que a maior parte dos seus contemporaneos.» (Inocêncio 
Francisco da SILVA, Dicionário Bibliográphico Portuguez, vol. I, t. I, p. 22). 
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nem aos bons costumes», acrescentando Fr. Thomas de S. Joseph, igualmente censor do 

tribunal inquisitorial, que este tratado de devoção a Cristo morto na Cruz contém 

«documentos sólidos, e ponderações utilissimas, com que os Catholicos se firmem na 

Fé, e os peccadores emendem as vidas; e reformem os costumes»227. Exemplificativo do 

apreço pelo padre jesuíta é também o modo como o Doutor Fr. António do Sacramento, 

na licença do Paço, constrói todo o seu parecer num discurso retórico: 

«Concluo finalmente, que já não podem queixar-se os Filhos do Mundo 

novo, de que lhe falta o Alexandre, que com o rayo do seu espirito lhe 

ilustrava os entendimentos e feira os corações; porque o Author como se 

estivera vivo, e reproduzido lhe expoem nessa sua obra a Arvore da vida, 

JESU Christo crucificado abreviado Ceo, de cujo centro se despedem os 

rayos daquella verdadeira luz. Com que os entendimentos se convencem, e 

os coraçoens se transmutão»228. 

 

4. «À imagem de Cristo»: desejo de perfeição pessoal 

Ao longo da sua formação académica e religiosa, nos diversos cargos diretivos 

que ocupou e nos textos que redigiu, Alexandre de Gusmão orientou todas as suas ações 

para a perfeição de vida individual e em simultâneo, como ato de caridade próprio dos 

filhos de Santo Inácio, contribuir para a perfeição e salvação de quantos com ele 

contactaram. Para tal, experimentou e aconselhou uma vida ascética de rigor e 

austeridade, regrada pela mortificação, a oração continuada, a devoção a Cristo e o amor 

à Virgem229. A fim de que o cristão alcance por fim a união com Deus, recomendou 

ainda uma forma de piedade mais interiorizada, na qual a penitência, a eucaristia e as 

                                                   
227 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROLOGO AOS QUE LEREM». 
228 A. Gusmão, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «LICENÇA DO PAÇO». 
229 A este respeito, no Menológio da Companhia de Jesus pode ler-se que Gusmão «Foi homem de muita 
familiarid.e com Deos, com q.m passava a maior parte da noite em oraçaõ. Na mortificaçaõ de si mesmo 
foi severissimo, macerando sempre o seu corpo com cilicios, e disciplinas. O amor, q tinha a Deos 
Menino, e a sua Sma Mae, era ardentissimo: nẽ foi menos ardente no zelo da salvaçaõ das almas, e na 
charid.e para com os pobres» (Bras. 13, f. 39). As mesmas virtudes do venerável padre são louvadas no 
manuscrito Elogium P. Alexandri Guzman: «Vir fuit Deo maxime familiaris, quorum partem noctis longe 
maiorem orando transigebat: idemque asperrimae in semetipsum severitatis corpus flagellis, et ciliciis 
assidue macerare solitus.» (Lus. 58, f. 579). 
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práticas virtuosas230 constituem os meios fundamentais para merecer o ambicionado 

gozo eterno. 

De acordo com testemunhos inscritos, é certo, em quadro laudatório, Alexandre 

de Gusmão procurou conservar viva a luz da sua fé ao longo dos seus dias e nas 

diferentes funções que cumpriu, ciente de que, como explica nos seus textos, a fé sem 

obras ou fica morta ou nula. A uma só voz, as fontes consultadas sublinham, a partir dos 

parâmetros indiciadores de santidade que estruturam a maior parte das vidas e biografias 

devotas, a juventude e adolescência modelares deste jesuíta, afirmando como se eximiu 

das imperfeições que frequentemente cerceiam o fervor religioso dos mais novos e 

como afastou o ímpeto dos vícios que ameaçam a guarda da fé. Na sua atividade 

pastoral, foi ainda admirado pelo esforço contínuo de mover os outros ao amor divino 

nas diferentes formas de evangelização que exercitou – pregação nas cidades, 

organização de missões nos aldeamentos, catequização das crianças e dos rudes, 

administração e cuidado dos escravos231 –, procurando diminuir a ignorância dos 

colonos, indígenas e escravos nas verdades de Deus. Como se depreende também da 
                                                   
230 No trabalho de reconstrução da memória deste «varão santo», o autor da vida de Gusmão que introduz 
o Compendium Perfectionis Religiosae recompila também as virtudes pelas quais granjeou a admiração 
de todos: «Hanc vero laudem, quantacumque sit, ea profecto superat, quam totius vitae curriculo suis ipse 
virtutibus acquisivit» (pp. 5-6). 
231 A questão da educação e doutrinação dos escravos, seguindo a lição proposta na Economia Cristã dos 
Senhores no Governo dos Escravos, de Jorge Benci, foi merecedora de particular reflexão no título II, n.º 
4, do Livro Primeiro das Constituições Primeiras do Arcebispado, «Como são Obrigados os Pais, 
Mestres, Amos e Senhores a Ensinar, ou Fazer Ensinar a Doutrina Christã aos Filhos, Discipulos, Criados 
e Escravos»: «Mandamos a todas as pessoas, assim Eclesiásticas, como seculares, ensinem ou fação 
ensinar a Doutrina Christã á sua familia, especialmente a seus escravos que são os mais necessitados desta 
instrução pela sua rudeza, mandando-os à Igreja, para que o Parocho lhes ensine os Artigos da Fé, para 
saberem bem crer; o Padre Nosso, e Ave Maria, para saberem bem pedir; os Mandamentos, para saberem 
bem obrar; as virtudes, para que as sigão; e os sete sacramentos, para que dignamente os recebão, e com 
elles a graça que dão, e as mais orações da Doutrina Christã, para que sejão instruídos em tudo, o que 
importa a sua salvação» (Sebastião Monteiro da VIDE, Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da 
Bahia, Feytas, & ordenadas pelo Ilustrissimo, & Reverendissimo Senhor D. Sebastiaõ Monteyro da Vide, 
arcebispo do Arcebispado, & do Conselho de sua Magestade, Propostas, & aceytas em o Synodo 
Diecesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de Junho do anno de 1707. Coimbra, no Real Collegio das 
Artes da Comp. De JESUS, 1720. Para a vida e obra do primeiro arcebispo da Baía e o processo de 
organização e celebração do primeiro sínodo diocesano no Brasil, ler o estudo introdutório de Bruno 
Feitler e Evergton Sales de Souza a Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, São Paulo, Edusp, 
2010. Ao longo da tese, usaremos esta edição para as referências às determinações saídas deste sínodo: 
Liv. I, Título II, n. 4). Note-se, no entanto, que esta obrigação de doutrinar os escravos nunca foi 
realmente cumprida. Com efeito, estas admoestações não são direcionadas aos senhores de escravos que 
se demitissem da sua obrigação, mas antes aos mestres de meninos e às mestras de meninas, ameaçando-
os com pena de punição caso não ensinassem os princípios doutrinais aos seus educandos. Insiste-se, 
porém, na ideia de que o desinteresse por esta obrigação cristã será responsável por quantos pecados 
cometerem estes ignorantes da doutrina, recomendando-se aos padres capelães toda a diligência para com 
os escravos, em especial, «porque os escravos do Brasil são os mais necessitados da Doutrina Christã, 
sendo tantas as nações e diversidades de linguas, que passão do gentilismo a este Estado, devemos de 
buscar-lhes todos os meios, para serem instruidos na Fé, ou por quem lhes falle nos seus idiomas» (Liv. I, 
Título III, n. 7 e 8). 
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leitura das suas obras, a ação catequética e de assistência espiritual desenvolvida por 

Gusmão foi particularmente orientada para os mais jovens, e em especial os alunos do 

Seminário de Belém, instruídos, a partir dos ensinamentos publicados pelo padre jesuíta 

em tratados devotos e nas orientações morais e religiosas inscritas no regulamento 

daquela instituição de ensino, para que conhecessem de modo apropriado os principais 

mistérios da fé cristã232. 

O elogio das virtudes morais cristãs divulgadas por Gusmão através seus escritos e 

exemplificadas nas suas ações, sendo uma resposta às exigências das instituições católicas 

após o Concílio de Trento, constitui também um dos tópicos recorrentes na literatura 

hagiográfica então produzida. Por este motivo, em «Compendiaria Narratio Vitae et 

Virtutum P. Alexandri Gusmani», com recurso a testemunhos que se inserem no processo 

de averiguação das virtudes e dos prodígios atribuídos a este venerável padre, e por isso 

envoltos num discurso retórico e encomiástico orientado para a fundamentação da causa de 

canonização, Gusmão é apresentado como modelo a imitar na vivência de cada uma das 

virtudes que conduzem à perfeição de vida, somando-se pequenas narrativas com o 

propósito de ilustrar os seus atos virtuosos. Assim, no seguimento da afirmação de que 

Alexandre de Gusmão nunca se inquietou com a perda da coragem ou o temor de 

visões, são introduzidos dois episódios julgados reveladores da sua ilimitada esperança 

na bondade de Deus. Durante a construção e posterior manutenção do Seminário de 

Belém, o fundador, os companheiros e os alunos viveram alguns momentos de maior 

pobreza e privação alimentos. A verdade é que, segundo os testemunhos documentais, 

contando no início da construção do edifício com donativos233 e a promessa de auxílio 

de alguns dos principais da região, o padre jesuíta viu-se confrontado depois com 

inúmeras dificuldades para a conclusão das obras, escasseando os contributos para 

suportar as elevadas despesas do projeto. Ainda assim, sublinhando o autor da nota 

biográfica a falta de apoios e de dinheiro, conseguiu edificar a instituição de ensino que 

tantos louvores lhe haveria de granjear234. Associado à vida do Seminário, narra-se 

ainda um acontecimento apresentado como sinal de uma «intervenção sobrenatural» 

para benefício de Gusmão e restantes irmãos inacianos. Em 1710, vivendo uma grande 
                                                   
232 Cf. «Hac etiam de causa Seminarium, quod Bethlemicum vocant, extruendum suscepit; eo paresertim 
consilio, ut ejusdem alumni Christiana mysteria satis addiscerent, & alios, ubicumque se daret occasio, 
ipsorum notitia erudirent.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 6). 
233 Lus. 58, f. 575. 
234 Cf. «Hic summa enituit Alexandri spes; nam, omni fere destitutus pecunia, opus incepit, Deoque 
auspice ad eam perduxit magnitudinem, ut aedificium illud centenis aureorum millibus, peritorum judicio, 
aestimatur.» (A. GUSMÃO, Compendim perfectionis religiosae, p. 7). 
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parte da população privada de alimentos devido à escassez da colheita anual, todos os 

alunos escolheram permanecer no Seminário, apesar de exortados a regressar às 

propriedades dos parentes mais abastados. Aconteceu um dia que, faltando toda a 

alimentação nas cercanias e no Seminário nada existindo para comer, nem sequer os 

víveres mais frugais para preparar o almoço do dia, aproximando-se a hora da refeição, 

dois jovens apareceram à porta trazendo por oferta alimentos mais do que suficientes 

para todos os residentes. E para acentuar mais ainda este facto «maravilhoso», como é 

descrito no compêndio das virtudes de Gusmão, conta-se que, embora cuidadosamente 

procurados depois da dádiva providencial, ninguém mais encontrou ou viu em qualquer 

parte aqueles jovens235. 

Apresentado como figura exemplar pelos seus atos de esperança no auxílio divino, 

Alexandre de Gusmão é também proposto como modelo a seguir na manifestação da 

virtude da caridade. Num discurso marcadamente retórico, acentua-se como o amor a 

Deus o levava a menosprezar todos os outros, de superior condição que fossem, junto 

com os bens terrenos. No mesmo sentido, sugere-se que a sua familiaridade com Deus 

era indiciada na alegria visível no seu rosto sempre que se ocupava de matérias divinas, 

em particular quando meditava nos pontos da divina trindade236. A este respeito, 

sublinha-se ainda que a devoção que sentia pelo Filho de Deus, e em particular o amor 

pela sua santíssima humanidade, transparecia no desejo com que amiudadas vezes 

visitava o Senhor na Eucaristia e, sobretudo durante a noite, se entregava à oração237. É 

também no quadro dos atos de caridade que se inscreve o empenho de Gusmão em 

divulgar junto dos outros tanto uma devoção a Cristo sofrente na cruz como uma 

afetuosa veneração do menino Jesus. De acordo com os testemunhos coetâneos – 

inseridos num registo metafórico que denuncia o propósito hagiográfico dos 

documentos consultados –, o P.e Gusmão vertia lágrimas de comoção sempre que tinha 

memória do Deus nascido no presépio ou quando via um recém-nascido, com frio ou a 

chorar. Devoto do mistério da natividade, Gusmão procurou disseminar o seu culto, 

tendo escrito com esse fim a Escola de Belém, Jesus nascido no presépio e moldado 
                                                   
235 Cf. A. GUSMÃO, Compendim perfectionis religiosae, pp. 6-7. 
236 Cf. «Unde, cum familiarius de Deo, rebusque divinis loqueretur, saepissime affirmavit, nihil sibi, 
quam mortem, optatius fore, quo Divinam Personarum Triadem & coram posset intuerit, & amare 
decentius.» (A. GUSMÃO, Compendium perfectionis relgiosae, p. 8). 
237 Cf. «Difficile cogitatu est, quam magnifice de Sanctissima Christi humanitate sentiret, quoque ipsius 
(8) videndae, sicuti est, amore flagraret, ac studio. Hanc sitim, quam explere non poterat, ut quotidie 
saltem levaret, Christum in Eucharistia praesentem multoties invisebat, & coram ipso, noctu maxime, 
oratione diu vacabat.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 9). 
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imagens em barro238 com a representação do menino nascido no estábulo, as quais eram 

sobretudo colocadas em locais apropriados da casa e do seminário ou oferecidas aos 

alunos externos. Algumas destas imagens conservaram-se porém no seu cubículo, às 

quais consagrava grande veneração durante a noite, tanto de joelhos como deitado. 

Mesmo com o avançar da idade, em todas as celebrações natalícias instava os 

moradores do seminário a agir com moderação e oferecer ao infante inúmeros 

obséquios, desejoso de que se conservasse viva a memória e o significado da noite de 

natal239. 

Ainda a respeito das devoções particulares de Gusmão, refira-se a sua veneração a 

S. Joaquim, Santa Ana e S. José, revelada nas estátuas dispostas nos principais altares 

do templo do Seminário de forma a excitar nos outros igual afeto240. No entanto, 

atendendo aos seus escritos e às suas práticas religiosas e piedosas, percebe-se que este 

jesuíta devotava um amor superior pela Virgem Mãe, manifestado numa pequena 

corrente que trazia ao braço para prova da sua servidão241 e na piedade com que 

venerava as estátuas dispersas pelo edifício, não deixando passar um dia sem rezar o 

rosário, elogiando com muita frequência as suas virtudes e os benefícios oferecidos e 

exortando todos os fiéis a recorrer à sua intercessão nos negócios urgentes e proteção 

                                                   
238 Cf. «Cretaceas fingebat imagines, quae Puerum in stabulo natum exhiberent» (Compendium 
Perfectionis Religiosae, p. 10). Segundo S. LEITE, Gusmão «tinha habiliadde manual de marceneiro e 
ensamblador: presépios de madeira e embutidos de tartaruga. Também se diz que pintou uma 
«Natividade»; mas desta qualidade de pintor não vimos fonte de primeira mão» (Artes e ofícios dos 
jesuítas no Brasil: 1549-1760, Lisboa, Brotéria, 1953, p. 194). Sebastião da Rocha PITA acrescenta que o 
P.e Gusmão, além de presépios, teria produzido um retábulo e algumas peças para sacristia do templo do 
Seminário: «Fêz os excelentes artefactos do retábulo, fabricado de fina e manchada tartaruga, e de várias 
peças da sacristia e muitos presépios de diferentes matérias, pelas suas mãos» (História da América 
Portuguesa, pref. e notas por Pedro Calmon, Rio de Janeiro, W. M. Jackson, 1950, VII, § 68). Cf. Carlos 
Alberto Ferreira de ALMEIDA, O Presépio na Arte Medieval, Porto, Instituto de História de Arte, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983. 
239 Cf. «Qua de causa nullus erat in Brasilia locus, ubi religiosus, quam in Seminario Bethlemico, 
suavissima illius noctis memoria coleretur.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 11). 
240 Cf. «Etsi omnium Beatorum suffragia studiosus ambiret, quam vulgo solet, quosdam tamen singulari 
prosequebatur affectu, in primisque Joachimum, & Annam, Christi Avos, Divumque Josephum, ejusdem 
Nutritium; quorum statuas in tribus, quae sola habet Seminarii Bethlemici templum, locavit altaribus, ut 
alios etiam ad eorum cultum, amoremque excitaret» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis 
Religiosae, p. 11). 
241 Em Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, Alexandre de Gusmão refere o modo «Como 
estendèraõ os da Companhia no mundo a singular devoçaõ dos escravos da Senhora», considerando ser 
especial sinal de afecto à Virgem santíssima oferecer-se por seu escravo, diante do seu altar ou imagem, e 
trazer como testemunho desta escravidão uma cadeia de ferro no braço ou no pescoço. Afirmando ter esta 
devoção começado em Lisboa no ano de 1656, e introduzida no Brasil por um irmão inaciano com 
notável sucesso – embora já antes os jesuítas se afirmassem escravos da Senhora trazendo ao pescoço 
uma coroa ou rosário em sinal de escravidão, oferecida por voto ou por oferta e firmada com seu nome, 
frequentemente com o seu próprio sangue (p. 331). 
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nas inquietações. Como indício do amor que tributava a Deus, a Cristo, aos santos e à 

Virgem, as biografias de Gusmão insistem no zelo com que, ainda estudante, se 

aplicava nos exercícios de oração e contemplação das matérias divinas, ocupando os 

momentos vagos do estudo ou as obrigações religiosas, conservando ao longo da vida o 

costume de todos os dias, mesmo durante a noite, orar humildemente à Virgem, 

juntando as preces aos salmos242. 

No que diz respeito aos atos de caridade para com o próximo, Gusmão procurou 

de um modo empenhado estimular em todos os cristãos as virtudes e os exercícios de 

piedade, por via da oração e contemplação, que os guiassem no caminho da perfeição e 

da salvação eterna. Com este objetivo, exerceu com afinco o ministério da pregação, 

difundiu lições morais, religiosas e espirituais nos seus escritos, ensinou os principais 

mistérios da fé na catequese e em conversações privadas, organizou e participou em 

missões do interior e em atividades de assistência espiritual em meio urbano, projetou o 

Seminário de Belém, ouviu confissões em momentos de descanso das suas obrigações e, 

referem os textos panegíricos, foi muito generoso com os necessitados243.  

Velando por uma educação dos mais novos que os introduzisse no conhecimento 

da verdade divina, causa em que foi reconhecido desde o seu tempo como o mais 

distinto pedagogo no Brasil colonial, Alexandre de Gusmão concentrou no Seminário 

de Belém o seu desígnio de instruir os meninos da Baía, em particular do sertão, na 

perfeição moral e religiosa, assegurando que desta instituição saíssem jovens educados 

tanto nas letras como nas virtudes e práticas piedosas244. Mantendo uma relação próxima 

com todos os alunos, esforçava-se para que não fossem perturbados pela lembrança dos 

próprios parentes, acompanhando-os no estudo desde as primeiras aprendizagens, 

dividindo pequenos presentes, respondendo às suas aflições e assistindo com diligência 

aos doentes 245. Com recurso a um hábil uso da benevolência, procurou despertar os 

meninos para a virtude com as suas palavras e o seu exemplo, socorrendo-se de 

diferentes artes e indústrias para os instruir nos ofícios de piedade: acompanhava-os em 

                                                   
242 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, «Amor erga Caelites, & maxime erga», pp. 
11-12. 
243 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, «Charitas erga proximum», p. 13. 
244 Cf. «Neque hic omittendum, quas ille artes, quantam adhiberat insdustriam, ut sui Seminarii alumnos, 
magnam partem pueros, ad omnia pietatis officia erudiret» (COMPENDIUM PERFECTIONIS 
RELIGIOSAE, p. 14). 
245 Rocha PITA testemunha o empenho pessoal de Gusmão na instrução elementar dos jovens, 
«sogeitando-se a ler nos bancos os primeiros rudimentos aos discipulos» (História da América 
Portuguesa, p. 278). 
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todas as celebrações religiosas, com eles rezando em voz alta, no meio do templo, tanto 

pela manhã como pela tarde, implorando o auxílio celeste e dando graças pelos 

benefícios recebidos. Para conservar os alunos no amor do Senhor, promoveu com 

particular cuidado o sacramento da sagrada comunhão e a prática da mortificação. 

Assim, depois de em repouso examinarem cuidadosamente as consciências e limparem 

as máculas da alma no confessionário, os meninos frequentavam com regularidade a 

eucaristia e, no tempo quaresmal, não hesitavam em açoitar com rigor os seus corpos de 

tenra idade246. 

Igual motivo de admiração foi a virtuosa prudência247 manifestada por Alexandre 

de Gusmão em todas as tarefas de direção escolar, governativa e espiritual, ainda nos 

negócios mais delicados e em diferentes momentos de perigo. De acordo com as fontes 

documentais, temperava a sua natureza inflamada e veemente248 com o freio da 

moderação, evitando agir sem ponderar as circunstâncias do tempo, modo e razão. Por 

este motivo, antes de decidir sobre os assuntos mais graves, e em particular quando se 

tratava de dinheiro, suplicava a Deus que a sua resolução se conformasse com a vontade 

divina, mais ainda quando os irmãos inacianos, chamados em consulta, entravam em 

desacordo, de forma a não desmerecer a confiança que depositavam no seu governo. 

Recorde-se a este respeito como devido à prudência do seu juízo conseguiu que se 

reconciliassem os contrários e se firmassem pazes em diferentes ocasiões, sendo o caso 

mais significativo, e que mais conflitos pessoais lhe ocasionou, a difícil questão da 

administração temporal dos índios pelos paulistas, contenda em que interveio como 

árbitro. 

Os elogios feitos a Alexandre de Gusmão incluem também os exemplos relativos 

à virtude da temperança249, como de outras práticas ascéticas, enaltecendo-se seu 

despojamento, rigor e pobreza voluntária. Mesmo considerando que muitas vidas de 

religiosos devotos louvam os mesmos comportamentos, salienta-se a perseverança com 
                                                   
246 Cf. «Quoties vero Quadragesimae tempus rediret, sic omnes ad propriae afflictationis amorem 
inflammabar, ut in tenera corpuscula, eo duce, flagris saevire non dubitarent. Quibus effectum, ut omnes 
fere, qui in Seminario illo educabantur, pietate florerent, & virtute prius adolescerent, quam aetate.» (A. 
GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 15). João António Andreoni, em 1699, dá 
testemunho de que os alunos do seminário se exercitavam em práticas de mortificação corporal: 
«voluntaria corporis castigatis» (Bras.9, f. 443). 
247 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 15-18. 
248 Nos diferentes catálogos remetidos para Roma, Alexandre de Gusmão é caracterizado como tendo 
«judicio, prudentia, et experientia Bona» mas de temperamento «cholericus». Catalogus 1.us nostrorum 
qui in Brasilia vivunt. Missus ad R. P. D. T. anno 1679 (Bras. 5-2, f. 19). 
249 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 18-19. 
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que Gusmão guardava uma rigorosa moderação na comida e na bebida e sobretudo 

como reprimia qualquer outro prazer. Com efeito, constrói-se a imagem de um religioso 

isento de qualquer interesse material, vestido com roupa de pouco valor, desprezível e 

desgastada, nunca tendo usado vestes novas e ataviadas. Desprendido de qualquer 

conforto físico, pouco se ocupava com a limpeza do seu pequeno leito e tinha por 

costume dormir num magro colchão de palha, não tendo sequer um pano de linho. 

Alimentava-se com uma refeição frugal e sem condimentos, abstendo-se completamente 

se algum alimento tivesse um sabor apurado, e no vinho era muito moderado, quase 

abstémio. Vincando-se ainda mais o rigor dos seus atos de temperança com o avançar 

dos anos, referem os testemunhos que nunca provou a «bebida americana», o chocolate, 

nem ainda quando octogenário, contrariando o conselho dos médicos que o prescreviam 

para socorrer as debilidades do estômago, e mesmo nonagenário nunca negligenciava os 

jejuns determinados pelos preceitos eclesiásticos250. 

Nos diferentes tempos e ofícios em que governou, o P.e Gusmão mereceu a 

admiração dos seus companheiros pelo equilíbrio com que exerceu a justiça251, não se 

deixando demover por qualquer forma de poder, afeição ou laços de amizade. Segundo 

as biografias que se conhecem deste jesuíta, sendo naturalmente misericordioso, não se 

deixava persuadir por súplicas, a não ser que os culpados se confessassem ou o 

arrependimento das suas faltas fosse indiciado por abundantes lágrimas ou outros sinais 

de manifestação de culpa. Condescendendo com os que verdadeiramente se 

arrependessem, mostrava-se rigoroso e severo nas suas determinações e não permitia 

que mesmo os pedidos dos amigos o desviassem de uma resolução saída do seu maduro 

juízo. O mesmo se verificava na atribuição de prémios ou benefícios, atuando com 

igualdade e justiça na distribuição, procurando dar por direito a cada um o que era seu, 

nunca misturando os assuntos particulares com os públicos. Nas adversidades sempre 

teve ânimo de nunca renunciar e em todos os trabalhos revelou grande fortaleza252, 

expondo-se nos perigos, sofrendo com paciência e em silêncio. Neste domínio, era forte 

na disciplina que exigia aos outros e constante na sua recomendação253. 

Outra virtude em que Alexandre de Gusmão se destacou, segundo as informações 

dos documentos consultados, foi na constância e observância com que cumpriu os votos 
                                                   
250 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 18-19. 
251 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 19. 
252 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 19-20. 
253 Acerca da virtude da fortaleza de Gusmão, ver Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 19-20.  
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de profissão religiosa. Amando a pobreza254, na sua vida e nos ofícios religiosos 

desejava tudo vil, de baixo valor, menosprezando as aprimoradas imagens pintadas, os 

livros esplêndidos ou outros géneros de objetos sumptuosos. Em privado, passava o 

tempo nu no seu quarto de dormir. O seu cubículo, além de uma pequena mesa, tinha 

apenas dois assentos e um pequeno leito: os seus bens eram uma simples cruz de 

madeira, alguns pequenos livros devotos e um breviário. Como referido antes, para 

afervorar o seu desejo de suma pobreza, tinha ainda imagens de barro representativas do 

mistério do nascimento de Jesus na extrema indigência de um estábulo255. 

Alexandre de Gusmão foi igualmente elogiado por conservar intacta a sua 

castidade ao longo da sua dilatada existência. Mostrando-se desde a puerícia contrário a 

toda as vontades e paixões desordenadas, afirmam os autores das principais notas 

biográficas que o venerável jesuíta em nenhum momento se deixou vencer por infâmias 

ou seduções femininas. Preservando a sua pureza moral isenta de qualquer mancha, 

disciplinava todos os sentidos a tal ponto que não incorria em qualquer ato dissoluto ou 

vergonhoso, mas antes orientava todas as suas ações para a modéstia. Por isso, ao uso 

incessante de cilícios e flagelações, acrescentou outras mortificações da carne para a 

guarda dos sentidos, assim protegendo e defendendo dos espinhos a brilhante flor da sua 

virgindade, apresentando-se puro e íntegro no sepulcro256. E assim como nenhuma 

mácula em si próprio alguma vez admitiu, desejava tornar igualmente castos aqueles 

com quem privava, incitando-os no desejo da virtude da inocência tanto pela 

conversação como pelo exemplo, recorrendo a lições acomodadas e à vida de figuras 

modelares para que, por sua imitação, evitassem as ciladas do demónio impuro e se 

afastassem de divertimentos desonestos. 

De acordo com as leis e o espírito da Companhia de Jesus, Alexandre de Gusmão 

cultivou com todo o cuidado a virtude da obediência257. Assim que iniciou o noviciado, 

de imediato se submeteu por inteiro ao juízo dos superiores, distinguindo-se pela forma 

                                                   
254 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 20-21. 
255 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 21. 
256 Cf. «Sensuum custodiae assiduum ciliciorum usum, flagellationes, aliasque carnis macerationes 
adjunxit, quibus spinis candidissimum Virginitatis florem, quem a teneris colendum susceperat, ita 
sepivit, atque defendit, ut purum sepulchro intulerit, ac illibatum» (A. GUSMÃO, Compendium 
Perfectionis Religiosae, p. 21); «Ciliciis, et flagellationibus assiduis in se ipsum saeviebat. Brevem 
carpebat somnum, et reliquum noctis orationi vacabat ad Infantis Dei praesepium suis ipsius manibus 
constructum» (Compendium religiosae vitae, et felicissimi transitus Vener. P. Alexandri Gusmani in 
Provincia Brasilica, Lus. 58, f. 575). 
257 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 22-23. 
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diligente com que aceitava as palavras e decisões dos moderatores como se fossem 

vindas de Deus, venerando os que o governavam como se estivesse perante o Pai 

divino, não só obedecendo prontamente às ordens, mas acrescentando à submissão nos 

atos a entrega do espírito e da inteligência. Para persuadir os que com ele se 

relacionavam ao cumprimento desta virtude, aconselhava alunos e mestres a que com 

prontidão aprendessem a obedecer com confiança, servindo de exemplo um episódio da 

sua vida: quando ainda era jovem, dedicando-se ao estudo de Filosofia com notável 

proveito, aconteceu que o provincial, não sabendo a quem castigar por um fato 

repreensível, de forma irrefletida escreveu numa folha que estava sobre a mesa o nome 

de Alexandre em lugar do culpado. Ainda que pudesse justificar a sua inocência, porque 

tinha por hábito ser inteiramente obediente, o jovem suportou em silêncio a imerecida 

acusação e sofreu o castigo sem defender a sua causa258. 

Os textos que compendiam as virtudes do P.e Gusmão insistem na narração dos 

seus atos de humildade, apresentados pelo autor como indispensáveis para a perfeição 

de vida. Merecia a amizade e o respeito dos principais nobres e mestres, porque em 

todas as ocasiões se mostrava humilde. Acudia com extrema felicidade ao povo de mais 

baixa condição, e nada fazia com mais frequência ou com mais vontade do que julgar-se 

sem valor, estulto, mortal e principalmente o mais humilde. De modo a acentuar a 

virtuosa humildade deste religioso inaciano, refere-se que chegava ao ponto de se 

considerar na mesma condição em que são avaliados os escravos negros, o mais 

desprezível grupo aos olhos dos lusitanos no Brasil. Por esta razão, tendo sido capturado 

por piratas, instruiu por carta os companheiros inacianos, sendo então provincial, para 

que o não resgatassem por maior preço do que se pagava por um servo africano259. 

São vários os testemunhos que pretendem confirmar a extrema humildade de 

Alexandre de Gusmão, os quais, para serem lidos corretamente, têm de ser inscritos 

num propósito de justificação da opinião de santidade do jesuíta. Neste âmbito, assevera 

o autor do compêndio da sua vida e virtudes que Gusmão respeitava todos aqueles que 

em casa ou na praça pública discordassem do seu pensamento, esforçando-se por não 

dar mostras de qualquer descontentamento, de modo a movê-los também pela sua 

condescendência. A este propósito, narra-se que um dia Gusmão se aproximou de um 

dos seus companheiros que desviava de si permanentemente o olhar e pediu-lhe que 

                                                   
258 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 22. 
259 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 23-25. 
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qualquer que fosse o pecado que imprudentemente cometera, o confessasse e deixasse 

para trás, e abraçou-o com especial amor pelo resto da sua vida260. Outros episódios 

narrados nas biografias demonstram a disposição de modéstia e humildade do venerável 

padre. Enquanto foi vivo, procurou impedir que lhe dedicassem qualquer indício de 

veneração, não autorizando sequer que o pintassem ou representassem em estátua. 

Como referem diversos testemunhos, procurou com toda a diligência que um retrato 

seu, feito às escondidas por um pintor da Baía, a instâncias do reitor do Seminário de 

Belém, fosse entregue às chamas261. Contudo, por iniciativa do provincial João 

Honorato, esta efígie foi enviada para a Europa para que se imprimissem numerosas 

estampas, as quais, chegadas à América, para consolo e estímulo dos inacianos, foram 

apensas nas paredes do Seminário e de outros colégios da Província brasílica, sendo 

igualmente afixado um retrato na Casa Professa de Roma entre as imagens dos mais 

veneráveis varões da Ordem inaciana, salientando-se na epígrafe a fundação do 

Seminário de Belém e a fama de santidade que mereceu ainda em vida262. Em certa 

ocasião, repreendeu com rigorosas palavras um aluno do Seminário que reunira vários 

dos seus cabelos para conservar como relíquias de homem santo, esforçando-se até por 

não punir aqueles que, benévolos, alegando por desculpa a ignorância do menino, lhe 

pediam o perdão da sua falta263. 

 

 

 

                                                   
260 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 24. 
261 Este retrato de Alexandre de Gusmão perdurou no tempo, sendo usado por Serafim Leite para abrir a 
V parte da História da Companhia de Jesus no Brasil, onde encarece a ação pedagógica do fundador do 
Seminário de Belém. A imagem deste devotíssimo religioso, como informa Barbosa MACHADO, foi 
gravada na Alemanha, por Gotlieb Heüss, e acompanhada de um resumo das suas principais virtudes e 
obras: «Vera effigies Servi Dei P. Alexandri de Gusmão S. J. authoris Seminarii Bethlehemici in Brasilia, 
& bis ejusdem Provinciae Provincialis, notis, ac praedaris virtutibus singulariter instructi, & InfantuIi 
JESU in Praesepio jacentis cultoris studiosissimi, in daemones mirifice formidabilis, prodigiis ante, & 
post obitiim insignis, mirisque apparitionibus celebris. Obiit in Seminario Bethlehemico eadem, qua 
praedixerat, die 15. Martii anno 1724. aetatis suae 95. vitae Rehgiosae 78. cujus sepulchrum magno 
omnium concursu, ac devotione frequentatur» (Bibliotheca Lusitana, I, p. 95). No texto laudatório De P. 
Alexandro Gusmano refere-se como este retrato foi pintado secretamente, ainda em vida do venerável 
ancião (Lus. 58, f. 577). O autor do principal retrato de Gusmão deverá ter sido o irmão Francisco 
Coelho, pintor natural do Porto, que conhecera ainda em vida o ilustre pedagogo na Baía (S. LEITE, 
História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 197). 
262 De P. Alexandro Gusmano (Lus. 58, f. 577). 
263 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 23-24. 
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5. Universal opinião de santidade 

A julgar pelas palavras com que é recordado no Menológio da Companhia de 

Jesus, Alexandre de Gusmão «Viveu com geral opiniaõ de insigne Santid.e, e em todo o 

Brazil goza a mesma opiniaõ depoes de morto, assim pellas suas excellentes virtudes, 

como pella frequencia de milagres, com q Deos o illustrou ainda nesta vida, e continua a 

illustrallo, depois q o transferio, como piamente podemos crer, à vida bemaventurada no 

Ceo»264. Nesta nota biográfica inserida no conjunto de textos hagiográficos relativos aos 

«varões ilustres» da Companhia de Jesus, como em outros textos que compendiam a 

vida, os ofícios e as virtudes de Gusmão, podemos verificar que a par de elementos que 

caraterizam a literatura hagiográfica tradicional, marcada pela valorização de santos 

mártires, se introduzem os tópicos da «ordenação da santidade» que constituíram o 

modelo das vidas devotas escritas nos séculos XVII e XVIII, baseado nos traços 

evangélicos, nos ensinamentos úteis para a conservação e aumento da fé, na figura de 

um «santo» apresentado como exemplo de vida e piedade cristã para edificação 

espiritual dos fiéis cristãos265. Deste modo, à dimensão taumatúrgica atribuída a 

Gusmão, acrescenta-se a sua exemplaridade moral, traduzida nas práticas frequentes de 

jejuns e mortificações corporais, na fortaleza e constância perante as adversidades, nas 

vigílias e contínuos exercícios de oração e meditação. Pretende-se, por conseguinte, 

apresentar o P.e Gusmão como modelo de vida para a salvação espiritual, fundamentado 

na piedade interior e em «excelentes virtudes», procurando a sua identificação com o 

comportamento virtuoso de afamadas santos da Igreja Católica, especialmente os que 

foram canonizados depois de seguirem o instituto inaciano. 

Crescendo a fama de santidade do P.e Alexandre de Gusmão, julgado digno de 

«receber o premio, q com o exercicio de todas as virtudes tinha merecido em 95. annos 

de vida, e 78. de Comp.a»266, por ordem de D. Luiz Álvares de Figueiredo, arcebispo da 

                                                   
264 Bras. 13, f. 39. 
265 Acerca dos fundamentos da santidade, veja-se de André VAUCHEZ, «Santidade», Enciclopédia 
Einaudi. vol. 12, Lisboa, IN-CM, 1987, pp. 287-300; e «O Santo», in Jacques Le Goff, dir., O Homem 
Medieval. Lisboa, Editorial Presença, 1989, pp. 211-230. Para o período temporal da escrita e circulação 
da vida de Gusmão, leia-se Erudizione e devozione. Le raccolte di vite di santi in età moderna e 
contemporanea (a cura di Gennaro Luongo), Roma, Viella, 2000. 
266 O elogio fúnebre de Gusmão foi inserido no Menológio da Companhia de Jesus a seguir à notícia do 
«gloriozo martírio» do P.e Gonçalo da Silveira, ocorrido no dia 15 de março de 1562, no reino de 
Menomotapa, após ter convertido muitos à fé de Cristo, incluindo o rei e a rainha sua mãe. É interessante 
notar que merecendo os dois jesuítas falecidos neste dia encómios pelas suas virtudes e conduta exemplar, 
os percursos de vida de cada um deixam antever uma diferença de critérios de santidade que dá conta das 
variações no entendimento da perfeição moral e religiosa e nos diferentes métodos de evangelização 
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Baía, Metropolitano de todo o Estado Brasílico267, o provincial João Honorato268 foi 

constituído procurador da causa canónica de beatificação do venerável jesuíta. A este 

respeito, depois de ordenar que se fizesse uma urna funerária269 com incrustação em 

prata para depositar as relíquias corporais de Gusmão e se pintasse uma «vera efígie», 

deu início à recolha dos factos e documentos necessários para escrever a sua vida270, 

encarregando o P.e Marcos Coelho de fixar por escrito a memória das ações e virtudes 

deste servo de Deus dispersas por toda a província271.  

                                                                                                                                                     
usados na missionação jesuíta. Com efeito, referindo que o P.e Silveira era por «extremo austero para 
consigo», um «fervorozissimo zelador das almas» e magnânimo e constante nas empresas da divina 
glória, a santidade que lhe é imputada parece resultar mais da sua morte violenta na missionação no 
Malabar, uma vez que «por ordem deste ingrato Rey induzido pellos Mouros, à tamanha crueldade, foi 
afogado apertando-lhe hũa toalha na garganta, e arrastando-o violentamente por terra. Quando lhe tirarão 
os vestidos, se lhe achou à raiz da carne hũa larga cinta de ferro. Seu veneravel corpo foi lançado em hũ 
rio, aonde hê fama se conserva milagrozamente incorrupto». O relato da morte deste missionário jesuíta, 
próprio da literatura martirial, remete o leitor para o legendário tradicional que procurava manter viva a 
memória dos testemunhos extremos de fé. De outro modo, correspondendo a um novo modelo de 
santidade, o P.e Gusmão é louvado pela vida ascética, prática virtuosa, oração continuada, exercícios de 
mortificação, familiaridade com Deus e particular devoção a Jesus Cristo e à Virgem Maria, sendo, por 
isso, beneficiado pela vontade divina com os milagres que corroboram a opinião de santidade de que 
gozava (Bras. 13, f. 39). 

Para a redefinição dos critérios de santidade a seguir às discussões teológicas e pastorais ocorridas no 
Concílio de Trento, veja-se o contributo de Peter BURKE, «How to Become a Counter-Reformation 
Saint», in David M. Luebke (ed.), The Counter-Reformation: Essential Readings, Oxford: Blackwell 
Publishers, 1999, pp. 129-142; no mesmo sentido de compreender os mecanismos de difusão de uma 
conceção de santidade, a hagiografia e o debate sobre os milagres, uma nova retórica da prova para uma 
justa interpretação dos relatos de milagres, colocando-se a «realidade» ao serviço da norma tridentina e a 
lenda hagiográfica ao serviço da reforma católica, leia-se de Axelle GUILLAUSSEAU, «Los relatos de 
milagros de Ignacio de Loyola: un ejemplo de la renovación de las prácticas hagiográficas a finales del 
siglo XVI y principios del siglo XVII», CRITICÓN, 99,2007, pp. 5-56. 
267 As datas e os intervenientes fundamentais no processo de levantamento e registo dos feitos prodigiosos 
de Gusmão encontram-se num documento intitulado De P. Alexandro Gusmano: «Praeterea anno 1730. 
ad instantiam P. Joannis Honorati cui Brasiliae Provincialis hoc dederat munus, ex mandato Ill.mi D. 
Aloysii Alvares Figueiredo Bahiensis Dioeceseos Antistitis Delegatus Judex triginta omnino 
fidedignorum jurata excepit testimonia, qui prodigia aliquot tum ante, tum post obitum a P. Gusmano 
patrata retulerunt» (Lus. 58, 577). De forma mais sintética, o processo de recolha de testemunhos das 
maravilhas operadas por este servo de Deus da Companhia de Jesus, por ordem do arcebispo da Baía, é 
também referido no «PROLOGO AOS QUE LEREM», da obra póstuma Arvore da Vida, Jesus 
Crucificado, de A. GUSMÃO, e na História da Companhia de Jesus no Brasil, de S. LEITE, VIII, p. 298. 
268 O P.e João Honorato ensinou Humanidades e foi depois reitor do Seminário de Belém, pelo que teria 
informações privilegiadas acerca da vida de Gusmão quando foi nomeado procurador da sua causa 
canónica. As principais informações sobre a vida e o provincialato de João Honorato são disponibilizadas 
por S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo VII, pp. 136-137.  
269 Segundo as palavras de Honorato, em carta escrita no Seminário de Belém a 15 de novembro de 1733, 
o «cofre artístico» trabalhado em prata foi oferecido por um jovem que fora batizado pelo P.e Gusmão 
(Bras. 4, f. 394). Serafim LEITE dá informação de que esta urna se encontrava no Instituto Geográfico e 
Histórico da Baía (História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 197). 
270 Carta enviada ao Superior Geral da Companhia, escrita pelo P.e João Honorato no Seminário de Belém 
a 15 de novembro de 1733 (Bras. 4, 394-395). 
271 O P.e João Honorato afirma estar disponível para suportar as despesas relacionadas com a impressão 
da vida de Gusmão (Bras. 4, 394v). No entanto, em virtude das atribulações que nesses anos atingiram a 
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Um dos principais tópicos da santidade, a par da «heroicidade» das virtudes, que 

estruturam a vida impressa do P.e Alexandre de Gusmão consiste na enumeração dos 

principais milagres e prodígios que contribuíam para o reconhecimento da perfeição 

moral e religiosa do biografado. No contexto das normas definidas no pontificado de 

Urbano VIII (1623-1644) para a instrução dos processos de canonização, restringindo-se 

as manifestações públicas do conceito de santidade não só no campo das variadas 

formas de culto e veneração de relíquias, mas também na fixação por escrito da 

memória de «homens santos», introduzindo-se as vidas devotas com o texto da 

«Protestatio», a recolha pormenorizada de testemunhos comprobatórios dos milagres 

efetuados assumia um papel preponderante no reconhecimento público da sua santidade272. 

Neste contexto, os milagres de Alexandre de Gusmão começaram a ser registados 

no dia 30 de agosto de 1731, no templo do Seminário de Belém, sendo inquisidor o P.e 

António Pereira, vigário da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na vila da 

Cachoeira, e tendo por escriba José Moreira da Silva, anotando-se o nome, sobrenome e 

idade das testemunhas dos acontecimentos prodigiosos273. São numerosos os relatos de 

prodígios e «maravilhas» atribuídos a Alexandre de Gusmão, antes e depois da sua 

morte, com a sua presença física ou por meio de objetos que estiveram em sua posse. 

Ainda antes da sua morte274, entre os indícios de ser o P.e Gusmão um dos escolhidos 

por Deus, na construção da sua imagem de «homem santo» as próprias mãos são 

apresentadas como dignas de admiração. Sendo o odor corporal um dos traços que 

caraterizam com frequência as vidas dos santos, afirmou um dos testemunhos que as 

mãos deste religioso inaciano, mesmo sujas e com vestígios de qualquer trabalho 

                                                                                                                                                     
Companhia de Jesus, a vida de Gusmão apenas seria publicada meio século depois, em 1783, na 
tipografia de Antonius Zatta, em Veneza. 
272 Cf. Pierre DELOOZ, «Towards a sociological study of canonized sainthood in the Catholic Church, in 
Stephen Wilson, dir., Saints and their cults: studies in religious sociology, folklore and history. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp.189-216. 
273 Trinta prodígios e milagres atribuídos a Gusmão foram compilados no Transumptum Inquisitionis 
factae de Prodigiis a Servo Dei P.re Alexandro Gusmano Societatis Jesu patratis, quae de mandato Ill.mi 
D. D. Ludovici Alvarez de Figueyredo Archiepiscopi Bahyensis authentice sunt firmata per R.m admodum 
P.em Antonium Pereyra Vicarium Foraneum, et Parochialem B.mae Virginis sub titulo Rozariis in Villa 
vulgo Cachoeyra Civitatis Bahyensis Judicem delegatum a Vicario Generali Ill.mi Dii pro personis, et 
testibus remotioribus, et existentibus in oppido Bethlehemico, ubi Servus Dei obiit, et asservantur ejus 
reliquiae sumo omnium oppidanorum studio, ac veneratione conquisitae. (Lus. 58, ff. 581-594). Em 
menor número, foram registados no texto «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri 
Gusmani», que antecede o Compendium Perfectionis Religiosae. Os milagres efectuados post mortem 
foram também mencionados, de modo muito sintético, na carta enviada para Roma com a notícia da 
morte deste jesuíta (Bras. 4, ff. 284-284v). 
274 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 25-26: «miracula ante morte patrata». 
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recente, exalavam de forma permanente um agradável odor275 que reconfortava 

interiormente os que dele se aproximavam. E para prova desta maravilha, descreve 

como Tomás Arguino, um residente do Seminário que vivia com a desconfiança de que 

tal não podia acontecer sem um qualquer ardil, foi punido por Deus com a pena de 

privação do odor de que todos os outros usufruíam. Ainda em relação com as suas 

mãos, um depoimento recorda como ainda na sua meninice reconstituiu na íntegra uma 

lâmina de vidro que fora casualmente golpeada e quebrada e outro dá conta do modo 

espantoso com que transformou em vidro dois pequenos fragmentos de tabuinhas 

enceradas para escrever, com os quais tapou dois frascos que serviam para guardar umas 

relíquias sagradas. 

O poder taumaturgo de Alexandre de Gusmão manifestou-se também, de acordo 

com os testemunhos colhidos, nos efeitos curativos da sua ação, ainda que involuntária. 

Entre outros episódios, refere-se que em resultado de o P.e Gusmão ter posto a mão 

sobre a chaga de um indivíduo, no dia seguinte não era visível o mínimo vestígio da 

doença. Em outra ocasião, por força da sua humildade e prudência, afastou de si Pedro 

Vasio, que dele se aproximou suplicante por motivos de saúde, sucedendo que, mesmo 

com a sua recusa, restituiu por inteiro a saúde ao enfermo devoto. Um dia, cobrindo um 

etíope seminu e leproso com parte do vestuário que trazia, aconteceu que de imediato 

ficaram purificadas da lepra as partes do corpo tocadas pelo tecido. Com as suas preces 

restituiu a saúde a muitos doentes, entre os quais um menino corcovado que acolhera 

por solicitação dos pais e que, depois de ouvidas as suas orações, enviou para casa já 

sem a giba nas costas. 

Também depois da sua morte, como era, aliás, caraterístico da literatura 

hagiográfica, foram atribuídos a Alexandre de Gusmão numerosos milagres276. Entre 

vários exemplos, conta-se o caso de Domingos Garcia de Aragão, homem da principal 

nobreza da Baía, o qual tendo levado a enterrar o cadáver de Alexandre, por força da 

amizade e veneração que lhe tributava, de imediato se declarou curado de uma 

enfermidade que há muito tempo lhe atingia uma perna, e para a qual não foram 

suficientes todas as cataplasmas das artes medicinais, confirmando no próprio 

juramento, sete anos depois, que não voltou a sentir um leve vestígio da moléstia. 
                                                   
275 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 25: «manuum gratus odor». 
276 Descritos no Transumptum Inquisitionis factae de Prodigiis a Servo Dei P.re Alexandro Gusmano 
Societatis Jesu patratis, no «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri Gusmani» faz-se 
também referência aos «prodigia post obitum patrata», ainda que em menor número (A. Gusmão, 
Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 32-33). 
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Leandro Rodrigo Figueiredo, cidadão de Água Fria, impaciente com as contínuas dores 

de dentes, aplicou no queixo um pequeno fragmento de roupa que fora de Gusmão, com 

a esperança de que, acalmada a dor, pudesse dormir um pouco durante a noite. Afirmou 

então que não só dormiu tranquilamente como, quando foi acordado, encontrou na cama 

os dois dentes que na véspera lhe doíam, arrancados por mão oculta enquanto dormia. E 

para melhor se reconhecer o milagre, assegurou o devoto que embora já contasse trinta 

anos, lhe nasceram dois dentes em lugar dos antigos, os quais, segundo foi 

testemunhado, manteve sempre sãos. Também beneficiado com um acontecimento 

miraculoso foi José, um escravo de Inácio Suzarte, presbítero iguapense, que ficara 

letalmente doente de carbúnculo. Segundo o seu depoimento, começando por se 

manifestar de modo repentino junto ao queixo, logo um tumor se apoderou não só da 

face mas também do pescoço e do peito do escravo, causando-lhe uma impossibilidade 

de durante dois dias conseguir engolir comida ou bebida. Perante o agudizar da 

situação, Inácio, estimulado pela memória de Alexandre de Gusmão, colocou no 

pescoço do escravo moribundo um pequeno pedaço de roupa que fora usada pelo 

venerável padre, observando-se que no dia seguinte a doença começou a desaparecer 

sem nenhum outro remédio ter sido aplicado. António Fernandes Fonseca contou que, 

tendo ficado de cama aturdido e com os olhos inchados por causa de um violento fluxo 

de líquido sanguíneo, incapacitado de fixar o olhar num ponto sem padecer um terrível 

ardor, depois de aplicar vários remédios em vão, pediu a um irmão que durante a noite 

lhe cingisse os olhos com um cinto que fora de Gusmão e que guardava como relíquia. 

Em resultado, declarou ter dormido um sono tranquilo e despertado sem algum vestígio 

da doença. Também milagroso foi o caso de uma menina que, segundo o parecer de 

todas as testemunhas, estava já morta. Contudo, tendo a sua mãe, escrava de Domingos 

Garcia, suplicado pela vida da filha em presença de uma imagem do padre jesuíta, ela 

voltou à vida para admiração de uma grande assistência. 

Constituindo um ponto comum na definição de santidade que ocorre em muitas 

vidas devotas, refira-se a existência de relatos prodigiosos acerca do domínio de 

Alexandre de Gusmão sobre os demónios277, expulsando-os do corpo humano, segundo 

o uso da Igreja, com a repetição das orações apropriadas. Após a sua morte, Emanuel e 

                                                   
277 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 26: «Potentia in daemones». Na nota 
biográfica que é apresentada no Menológio, afirma-se igualmente que Gusmão «Teve hũ grandissimo 
poder sobre os demonios» (Bras. 13, 39). As referências ao poder de Alexandre de Gusmão sobre os 
demónios, mesmo após a sua morte, encontram-se sobretudo no Compendium Perfectionis Religiosae, p. 
34. 
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Lourenço Almeida, padres da Companhia de Jesus habituados a exorcizar possessos, 

testemunharam quanto a invocação do P.e Gusmão era útil para expulsar os demónios, 

comparando mesmo a sua ação ao poder reconhecido neste domínio a Santo Inácio e ao 

venerável Anchieta. 

Outro critério de santidade que as notas biográficas do P.e Gusmão procuram 

evidenciar prende-se com as suas profecias. De acordo com as fontes documentais, o 

venerável jesuíta não só prognosticou com exatidão o dia da sua morte, ainda antes de 

estar enfermo278, como deu a conhecer sem qualquer erro alguns assuntos que eram 

secretos: uns que estavam há muito tempo ocultos, outros que apenas ocorreram muito 

tempo depois. Ao enunciar os presságios de Gusmão, conta-se o episódio de Emanuel 

Álvares Navarro, homem de cavalaria, que escondia até da família e dos amigos mais 

próximos a ideia de procurar umas minas de ouro. Contudo, recebendo por esse tempo 

umas cartas em que Gusmão o felicitava por outros assuntos, espantou-se ao perceber 

que a sua intenção não passou despercebida ao padre, que o incentivava a empreender o 

caminho pensado e pressagiava o sucesso da empresa, e apressou a partida confiante 

naquele feliz sinal. Sucedendo em outra ocasião que o jesuíta Luís Vieira confiasse às 

preces do venerável padre a sorte das suas irmãs pouco tempo antes enviadas do Brasil 

para Portugal, aconteceu premonitoriamente que a carta em que Gusmão referia ter 

suplicado continuamente até aquele dia pela feliz viagem das meninas foi escrita 

precisamente no mesmo dia em que o navio chegava a Lisboa. Note-se ainda que os 

presságios de Gusmão incidiam sobre assuntos diversos e que tanto diziam respeito a 

indivíduos que com ele conviviam como a personalidades que estavam muito afastadas. 

Na presença de muitos, vaticinou que passado um ano os sereníssimos reis de Portugal, 

D. Pedro II e Maria de Neuburgo279veriam aumentar a sua descendência masculina, o 

que inteiramente aconteceu. Em outra ocasião, consolou e acalmou um companheiro do 

Seminário de Belém, de nome José Ferreira, que repetidas vezes triste e a ponto de 

chorar se lastimava de passar noites inteiras sem dormir por ser atacado por mordeduras 

de pulga. Anunciando-lhe Gusmão que as pulgas nunca mais o incomodariam, mais 

uma vez a sua profecia se revelou verdadeira, segundo testemunho do cónego da igreja 

                                                   
278 Cf. Bras. 13, f. 39; A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 26-27: «Prophetiae». 
Note-se que a antevisão do dia da sua morte se assume como um dos tópicos hagiográficos presentes em 
quase todas as biografias devotas destes séculos. 
279 D. Pedro II (1648-1706) e Maria Sofia (1666-1699), condessa palatina de Neuburgo, de quem teve 7 
filhos. Recorde-se que de um primeiro casamento com Maria Francisca Isabel de Sabóia (1646-1683), sua 
cunhada, teve D. Pedro apenas uma filha, Isabel Luísa Josefa de Bragança (1669-1690). 
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baiana, a quem o jesuíta contou que não voltou a ser apoquentado em toda a vida. 

Em resultado dos milagres e prodígios de que referimos apenas uma pequena 

parte e das ações virtuosas que lhe são atribuídas, os testemunhos dão conta de que 

Alexandre de Gusmão alcançou uma enorme estima junto dos moradores da América 

Portuguesa, do mais ilustre ao mais humilde, merecendo geral opinião de santidade 

mesmo antes da sua morte280. Como argumento para a veneração com que era honrado, 

e ao mesmo tempo comprovando o especial cuidado que destinava aos mais novos, num 

discurso acentuadamente laudatório, afirma-se ainda que, mesmo na sua velhice, com 

frequência acompanhava e conduzia as crianças em longas caminhadas, como sucedeu 

pouco antes de morrer, deslocando-se do seminário de Belém para a Baía, cidade em 

que uma grande quantidade de pessoas acorria à sua presença sempre que saísse de casa. 

Por força da fama sanctitatis que o perseguia, Gusmão era consultado a todo o momento 

por aqueles que, com confiança na sua intercessão, faziam fé das suas preces para 

vencer alguma enfermidade do corpo ou da alma. Acorriam a ele numerosas pessoas 

vindas de terras remotas do Brasil: uns para expiar os pecados da vida passada281, outros 

para aprender as leis de «bem viver», todos para ver aquele que apenas conheciam pela 

fama de «homem santo». Com este mesmo propósito, dois vice-reis, Pedro António 

Noronha, marquês de Angeja282, e Vasco Fernandes César de Meneses, Conde de 

Sabugosa283, em diferentes tempos visitaram o seminário de Belém, apesar de afastado 

da cidade da Baía, com o objetivo de visitar o venerável idoso. No mesmo contexto se 

deve inserir a visita de dois arcebispos da Baía. D. Manuel da Ressurreição284, tendo 

adoecido enquanto visitava a sua diocese, ordenou que fosse levado para o seminário de 

Belém, desejando, como aconteceu em breve tempo, morrer nos braços do devoto padre 

                                                   
280 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 28-29: «Sanctitatis opinio ante mortem». 
281 Barbosa MACHADO dá informações acerca do grande número de pessoas oriundas de diferentes 
partes do Brasil que procuravam o P.e Gusmão: «Foy ornado de insignes virtudes, sendo exactissimo na 
observância religiosa, e pobreza evangélica; constante nas adversidades, e incansável em conduzir almas 
para o Ceo, uzando para este effeito de tanta brandura, que muitos peccadores dos Certoens mais remotos 
movidos da sua fama vinhaõ aos seus pés detestar culpas inveteradas» (Bibliotheca Lusitana, I, p. 95). 
282 Pedro António de Meneses Noronha de Albuquerque, 1º marquês de Angeja (13 de junho de 1661 – 16 
de junho de 1731), foi vice-rei de 14 de outubro de 1714 a 11 de junho de 1718. 
283 Vasco Fernandes César de Meneses, Conde Sabugosa (16 de outubro de 1673 - 24 de outubro de 1741) 
foi vice-rei de 23 de novembro de 1720 a 11 de maio de 1735. 
284 D. Manuel da Ressurreição, O.F.M. (Coimbra - Salvador, 16 de janeiro de 1691) foi arcebispo da Baía, 
Primaz e governador interino do Brasil. Em 12 de maio de 1687 foi elevado a arcebispo de São Salvador 
da Baía, sendo o seu nome confirmado a 31 de agosto. Chegou a Salvador a 13 de maio de 1688, onde 
permaneceu até 1691, ano da sua morte. 
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Gusmão. Muito depois, Sebastião Monteiro da Vide285 deslocou-se também ao 

Seminário, onde, por força da veneração que dedicava a este servo de Deus, tentou 

beijar-lhe a mão, no que foi contrariado pelo humilde jesuíta. Neste âmbito, também 

como estratégia para encarecer os merecimentos do P.e Gusmão, os seus biógrafos 

sublinharam a estima que mereceu dos principais do Brasil, representantes da coroa e 

eclesiásticos, afirmando que todos o procuravam consultar e ao mesmo tempo 

conservavam as suas cartas como se de sagradas relíquias de santos se tratasse. 

Asseguraram ainda que a veneração ao P.e Gusmão não se limitava às terras do Brasil, 

afirmando que muitos dos que de Portugal ou da Índia Oriental se dirigiam para a Baía 

perguntavam por ele, como sucedeu com o jesuíta D. Francisco Lainez286, bispo de S. 

Tomé, o qual, estando na Baía por circunstâncias fortuitas, se alegrou por encontrar 

Alexandre de Gusmão ainda entre os vivos, podendo comprovar as virtudes que 

conhecia somente de fama. 

Tendo completado noventa e quatro anos de vida – e desejando com veemência 

deixar a companhia dos homens e libertar-se da vida terrena, exposta a tantos perigos 

para a alma, afirma o autor da sua biografia mais alargada –, Gusmão começou a ter 

febres muito altas e a rejeitar todos os alimentos, mesmo um simples caldo, padecendo 

de vómitos constantes287. Cada vez mais debilitado, permaneceu deitado na cama 

durante um mês inteiro, tempo em que deu mostras de uma grande paciência e fortaleza 

perante o sofrimento, exortando à piedade todos os que dele se aproximavam. 

Cumprindo os tópicos que ilustram uma «morte santa», depois de fortificado com o 

viático e o sagrado óleo do derradeiro sacramento, segundo os ritos da Igreja Católica, 

morreu tranquilamente no Seminário de Belém da Cachoeira, vendo cumprido o seu 

prognóstico288, no dia 15 de março de 1724, com 95 anos de idade e 78 após ter 

                                                   
285 Nascido em Monforte a 19 de março de 1643, iniciando-se na Ordem jesuíta, em Évora, abraçou 
depois a carreira militar e acabou por se entregar ao estudo de Cânones na Universidade de Coimbra. Em 
1701, depois de desempenhar diferentes cargos em Portugal, foi nomeado por D. Pedro II arcebispo da 
Baía, chegando à cidade em 22 de maio do ano seguinte. Na sede da arquidiocese, Salvador da Baía, com 
o objetivo de regular a prática religiosa dos moradores do Brasil, presidiu em 1707 ao sínodo de que 
resultaram as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, publicadas inicialmente em Lisboa, em 
1718. Morreu na cidade de Salvador em 1722. 
286 D. Francisco Lainez, S. J., foi missionário no Malabar e depois bispo de S. Tomé de Meliapor, diocese 
portuguesa na Índia, de 1710 a 1714. 
287 Os pormenores da «infirmitas ultima» de Alexandre de Gusmão são referidos no Compendium 
Perfectionis Religiosae, pp. 29-30. 
288 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 13: «id, quod facere perrexit senio 
debilitatus, & gubernandi solutus onere; in sacro tribunali assidens mane, asserensque nihil sibi fore 
jucundius, quam si eo in loco moreretur». 
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ingressado na Companhia de Jesus. Anunciada a sua morte289, são várias as fontes 

documentais que referem a enorme tristeza que se apoderou dos residentes do Seminário 

e, em seguida, dos vizinhos, dos nobres aos mais rudes, todos a quem o padre jesuíta 

instruiu, reconduziu no caminho da salvação, amparou na pobreza, socorreu com o 

conselho na necessidade de conforto espiritual. Imediatamente após a divulgação da sua 

morte, repetindo um comportamento que usualmente sucedia perante um «homem 

santo», devotos de cidades vizinhas acorreram ao Seminário com o objetivo de se 

apoderarem de pequenas porções do corpo ou de um pequeno fragmento das vestes do 

servo de Deus290. Crescendo as manifestações de devoção dos populares, e perante o 

surgimento de pequenos tumultos por se verem impedidos de obter as desejadas 

relíquias291, nesse mesmo dia o corpo de Gusmão foi sepultado no templo do Seminário 

de Belém, em frente do altar principal, honrado com as exéquias de corpo presente 

celebradas sem qualquer pompa e apenas com a presença dos seus companheiros292. 

Passado o impacto inicial, em quatro ocasiões posteriores foi honrado com cerimónias 

solenes, dignamente preparadas, assistidas por um elevado número de religiosos de 

todas as ordens, de populares humildes e de nobres que o homenagearam com elogios 

fúnebres e manifestações de dor. De acordo com o costume, oito dias após a morte do 

venerável jesuíta foram celebrados os piedosos ofícios religiosos no templo do 

Seminário de Belém e pouco depois o P.e António Pereira, vigário da matriz de 
                                                   
289 A narração da morte e procura imediata de relíquias do corpo e vestes do P.e Gusmão é feita com 
algum pormenor no Compendium Perfectionis Religiosae, p. 30. Esta manifestação popular de devoção 
ao «santo» jesuíta foi igualmente feita na notícia de óbito de Alexandre de Gusmão na Gazeta de Lisboa: 
«Faleceo tambem na Cidade de S. Salvador da Bahia de todos os santos em idade de 96 annos, com 
universal opiniaõ de santidade o Padre Alexandre de Gusmam da Companhia de Jesus, Varaõ de muitas 
virtudes, e muy conhecido pelos livros de devoçaõ, que compoz, e imprimio; concorrendo innumeravel 
povo a venerar o seu cadaver, tocando nelle contas, e tirando reliquias.» (Gazeta de Lisboa, na Officina 
de Palcoal da Sylva, Impressor de Sua Magestade, 13 de julho de 1724, n.º 28, p. 224). 
290 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 30: «Audita ejus morte, vix dici poteft, 
quantus primum domesticos, deinde viciniam moeror incesserit. Nemo enim erat unus, quem Senex 
Optimus aut rudem non instituisset, aut non reduxisset errantem, non sublevasset inopem, opera non 
juvisset, aut consilio. Imagens confestim et vicinis Oppidis concursus hominum factus: atque hi precariis 
globulis corpus contingere; hi vestium, quibus uti consueverat, frustulum aliquod enixe rogare; omnes 
denique apertam parare vim, ut, quae a Jesuitis modestiae causa negabantur, ipsi auferrent. Hujusce 
tumultus vitandi gratia, corpus eadem statim die, ac vixdum celebatis absque ulla pompa exequiis, in 
Templo Seminarii Bethlemici ante aram maximam sepultum eft.» Também Barbosa MACHADO dá 
conta do grande número de pessoas que procuraram relíquias do perfeito religioso: «Foy innumeravel o 
concurso do povo, que concorreo a venerar o seu Cadáver, do qual levarão grande parte dos vestidos 
como relíquias de Varão Santo, e para se evitar o tumulto foy occultamente sepultado» (Bibliotheca 
Lusitana, I, p. 97). 
291 De acordo S. LEITE, a relíquia mais desejada do venerável padre, o crânio, ficou na posse dos seus 
irmãos inacianos e conservava-se na cripta da igreja de Santo Inácio do Rio de Janeiro (História da 
Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 197). 
292 Bras. 4, f. 284. 
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Cachoeira, organizou uma celebração em memória do defunto, incumbindo o P.e Juliano 

Pereira de louvar da tribuna as admiradas virtudes deste justo varão. 

Um ano depois, Fr. Manuel de S. José, superior do convento carmelitano e outrora 

aluno do seminário de Belém, pronunciou uma oração fúnebre, oferecida a Miguel 

Ângelo Tamburino, Superior da Companhia de Jesus293. Ao compor o retrato panegírico 

de «hum religiozo de louvaveis costumes, recto no pulpito, recto no confissionario, 

recto nos Livros, recto nos concelhos, recto nas classes»294, o carmelita assegurou que a 

memória do «Pay universal desta America» ainda permanecia viva nas virtudes que 

todos admiravam e nos livros escritos no Seminário que edificou para «bem da 

República e reforma do mundo». Socorrendo-se das palavras de Job para anunciar a 

vida, os hábitos e as ações do mestre jesuíta, In nidulo meo moriar, et sicut Palma 

multiplicabo dies meos, começa por elogiar a sua atividade doutrinária e pedagógica, 

concretizada no Seminário de Belém, onde, à imagem do ninho desejado por Job, 

acabou por morrer. Assegurando que Alexandre, a partir da casa que idealizou, 

multiplicou os seus dias até à eternidade com as virtudes exercitadas, o pregador 

enalteceu o desvelo com que em toda a sua vida o jesuíta amou a Deus: «logo na 

infância, isto hé, na raís de seus annos havia de mostrar o frondoso da sua inclinaçaõ; 

em o tempo do Noviciado, procedeo, como fervorozo, no tempo de Recoleto, como 

cuidadoso buscando a Deos, qual outra Esposa, ou oferecendo o coraçaõ a Deos, oficina 

do amor»295. E porque não pode haver amor divino sem a caridade dos homens, Fr. 

Manuel de S. José encareceu também os diversos atos de amor de Gusmão para com os 

outros, como o sustento de alguns seminaristas, a contínua assistência na confissão, a 

pregação do Evangelho, a correção dos vícios e o ensino das virtudes, ocupações 

piedosas com as quais procurou ajudar o próximo a alcançar a perfeição e a salvação 

eternas, desejoso de «diminuirse a si para multiplicar almas para Deos»296. 

Ainda que a sua causa canónica não tenha sido reconhecida, multiplicam-se as 

manifestações de culto público que foi devotado a Alexandre de Gusmão, indiciado 

tanto nas honras que lhe prestaram como na opinião de santidade, antes e depois da sua 

                                                   
293 Oraçaõ fúnebre nas Exequias do Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ da Companhia de JESU. 
Fundador, e Rector do Seminario de Bethlem, que á sua custa fés, e pregou o Ver. P. Fr. Manoel de S. 
Jozeph da Ordem de N. S. do Carmo, Discipulo, e Alumno do mesmo Veneravel Padre no ditto Seminario 
em acçaõ de grassas no Anno de 1725. (Bras. 4, ff. 363v-371) 
294 Bras. 4, f. 365v. 
295 Bras. 4, f. 367. 
296 Bras. 4, f. 369v. 
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morte, que se espalhou e ficou gravada no espírito de muitos. De acordo com as 

informações reveladas em «Compendiaria Narratio Vitae et Virtutum P. Alexandri 

Gusmani», pelo menos até 1760 – ano em que o autor desta vida, presumivelmente o P.e 

Marcos Coelho, partiu do Brasil 297 –, todos os fragmentos das vestes e bens que haviam 

pertencido a Gusmão eram guardadas com devoção. A todos era exigido que se 

aproximassem do sepulcro deste padre de forma inteiramente respeitosa, mesmo os 

nobres e eclesiásticos que quisessem honrar os seus restos mortais. Perante os retratos 

do jesuíta, numerosos em terras de Vera Cruz, faziam-se votos solenes e pronunciavam-

se orações para solicitar os favores dos bem-aventurados. 

 

Evidenciados os tópicos habituais da «ordenação da santidade» na vida de 

Alexandre de Gusmão, e apesar das controvérsias em que se envolveu, em especial as 

discussões em torno da administração temporal dos índios e das estratégias de 

missionação e formação dos noviços em que se opôs ao P.e António Vieira, 

compreende-se que o venerável jesuíta de Belém da Cachoeira tenha vivido e expirado 

com fama de «Varaõ Justo, e Servo de Deos, mas a bocca chea depois de sua morte por 

varios prodigios, e apparições o appellidaõ Santo»298. Com efeito, várias foram as vozes 

que naquele século recordaram de modo elogioso o religioso asceta, devoto e pedagogo. 

Fr. António do Sacramento, da Ordem dos Pregadores, assinando a licença do Paço para 

a publicação, a título póstumo, em 1734, de O Corvo e a Pomba da Arca de Noé no 

sentido Allegorico e Moral, enalteceu o talento, a elegância do estilo e a utilidade das 

obras morais e ascéticas de Gusmão, «com que tem illustrado este Reino, e as suas 

Conquistas, e o Mundo todo na sua Preclarissima Religiaõ»299. Fr. Manuel de Sá, na 

licença do Santo Ofício para publicação da Árvore da Vida, Jesus Crucificado, 

igualmente em 1734, depois de exaltar o zelo da salvação das almas deste sacerdote 

                                                   
297 Conforme o próprio testemunhou, passadas mais de três décadas, mantinha-se viva a «sanctitatis 
opinio post mortem», Compendium Perfectionis Religiosae, p. 31. 
298 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «PROLOGO AOS QUE LEREM», possivelmente 
da responsabilidade do P.e Martinho Borges. 
299 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, «LICENÇA DO PAÇO», de 29 de setembro de 
1733. Frei António, depois de louvar a utilidade da obra para instruir os cristãos nos caminhos da verdade 
e nos sagrados costumes que desta vida temporal conduzem à bem-aventurança eterna, conclui que «Na 
exposiçaõ das naturalidades destas Aves, mostra o Author o seu grande estudo, e trabalho, mas no 
engenhozo, e verdadeiro das reflexões moraes, que faz sobre ellas, parece-me, que se acha sem 
competidor, ou Antagonista, não só pela elegancia do estylo, e commodaçaõ ao mais natural das 
escritturas, mas pelo grande, e singular conceito, que tem formado o Mundo do seu talento, vendo-se, e 
revendo-se em tantas obras Moraes, e Asceticas, com que tem illustrado este Reino, e as suas Conquistas, 
e o Mundo todo na sua Preclarissima Religiaõ».  
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jesuíta, oferece testemunho de que uma década após a sua morte, «acabando coroado 

das virtudes em que floreceo, e de que foraõ sinaes maravilhozos, alguns prodígios de 

que Deos o tomou por instrumento» se conservava «veneravel o seu nome, viva a sua 

piedade, saudoza, e chorada a sua memoria»300. 

Sebastião da Rocha Pitta, seu contemporâneo, enalteceu o «grande exemplo, e 

proveito das almas» que os livros de Gusmão oferecem301. Também seu coetâneo, e 

admirador do «insigne orador», «mestre jubilado» e «Escritor doutissimo», Nuno 

Marques Pereira desenhou um completo retrato panegírico de Alexandre de Gusmão, 

descrevendo-o «para todos liberal, verdadeiro, cortez, affavel, desinteressado, 

magnânimo, prudente, attento ás ações, no animo constante, sempre de semblante igual: 

sendo um epilogo de todas as virtudes espirituaes e moraes; como publica o remontado 

écho, clarim sonoro de suas relevantes prendas, por todo mundo»302. Ainda em meados 

                                                   
300 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, «LICENÇAS DO SANTO OFFICIO», Convento 
de N. Senhora do Carmo, Lisboa Ocidental, 18 de maio de 1783. 
301 Sebastião da Rocha PITA, História da América Portugueza, prefácio e notas de Pedro Calmon, Rio de 
Janeiro, W. M. Jackson, 1950 [1.ª ed., 1730], p. 277. Nascido na Baía no ano de 1660, depois de iniciar os 
seus estudos com os jesuítas tornou-se bacharel em cânones na Universidade de Coimbra, foi coronel de 
um regimento de infantaria e acabou por viver numa fazenda próxima da vila de Cachoeira, pelo que é de 
admitir a possibilidade de ter conhecido pessoalmente Alexandre de Gusmão. 
302 Nuno Marques PEREIRA, Compendio Narrativo do Peregrino da América. Em que se tratam varios 
discursos Espirituais, e moraes, com muitas advertencias, e documentos contra os abusos, que se achaõ 
introduzidos pela melicia diabolica no Estado do Brasil. Dedicado à Virgem da VITORIA, Emperatriz do 
Ceo, Rainha do Mundo, e Senhora da Piedade, Mãe de Deus. 6ª ed., completada com a 2ª parte, até agora 
inédita, acompanhada de notas e estudos de Varnhagen, Leite de Vasconcelos, Afrânio Peixoto, Rodolfo 
Garcia e Pedro Calmón, 2 vols., Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras, 1939, pp. 97-98.  Na VI 
parte da sua «novela alegórica», Marques Pereira, por meio da visita do Peregrino ao templo e seminário 
de Belém, aplaude «que um pobre Religioso, ao mesmo tempo que o intentou fazer, o puzesse logo em 
execução, e o acabasse com tal perfeição, e primor da arte!», engrandecendo a figura do «Veneravel 
Heróe» através da comparação com Alexandre Magno: «E se não, vede se tenho razão, e se provo o meu 
pensamento com a presente comparação. De Alexandre Magno, o mais esforçado Rei que houve no 
mundo, escreve o seu Chronista tão relevantes grandezas, que pasma o entendimento de quem as ouve 
repetir. E fazendo comparação com o presente Alexandre, se pôde dizer com maior razão, que o primeiro 
foi sombra á vista deste Gusmão. Porque se Alexandre Magno foi Rei em Macedonia, Alexandre de 
Gusmào foi Rei, ou reitor da sagrada Religião da Companhia de JESUS. Se Alexandre Magno teve coroa, 
foi momentânea, e temporal: e Alexandre de Gusmão tem coroa impressa na alma, e espera gozar outra na 
gloria para sempre. Se Alexandre Magno deu culto aos ídolos, e destruiu Cidades com soberba, 
Alexandre de Gusmão fez Templos consagrados a Deus, reformou Cidades, augmentou Provincias, com 
doutrina, e humildade. Se Alexandre Magno conquistou o mundo com homens soldados guerreiros, 
symbolo da soberba, Alexandre de Gusmão venceu o Céu com Sacerdotes, e meninos, que representam 
Anjos pelo estado da innocencia. E finalmente, se Alexandre Magno conquistou o mundo com soberba, e 
poder, Alexandre de Gusmão reformou o mundo com humildade, e saber. Veja-se agora o quanto vai de 
um Alexandre a outro: um appetecendo glorias do mundo, como Pagão; e outro solicitando as glorias do 
Céu, como Christão. E gozar, e lograr estes, e outros privilégios, todos desprezou, e renunciou, para 
habitar em um Seminário pobre, sendo Mestre de meninos, imitando a um Imperador Carlos V, que 
deixou um Império pela Religião, e um S. Francisco de Borja largando um Ducado por um Cubículo. 
Finalmente, contento-me com dizer, que não cabe na limitada esfera de meu talento publicar os grandes 
louvores, que se devem a este Barrete; pois vejo que a Mitra de maior supposição se dignou muito ficar 
depositada no archivo do seu Recolhimento, por reconhecer as suas grandes virtudes.» (pp. 77-78). 
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de Setecentos, João Baptista de Castro, no Mappa de Portugal Antigo e Moderno, 

tratando «De alguns famosos Escritores Portuguezes, que floreceraõ em varios generos 

de literatura», ao inscrever o P.e Gusmão entre os escritores de teologia ascética e 

mística, afirma que «foy insigne cultor da vida espiritual, de elevada meditaçaõ, e 

grande Mestre de espirito, cuja doutrina he venerada em todas as suas obras, como de 

varaõ sabio, prudente, e santo»303. 

Colhidos e encaminhados para a Sagrada Congregação dos Ritos os testemunhos 

requeridos para provar a heroicidade das virtudes e os feitos prodigiosos de Alexandre 

de Gusmão, o processo de canonização do venerável padre permaneceu no arquivo da 

Companhia de Jesus, até que em 1753, deslocando-se o P.e João Honorato a Roma como 

procurador da província do Brasil, obteve de Bento XIV autorização para que os 

depoimentos fossem examinados em presença do bispo da Baía. Mais tarde, com o 

argumento de que o P.e José de Andrade304, à data postulador da causa deste servo de 

Deus (e também de José de Anchieta), não desenvolveu as diligências necessárias para o 

prosseguimento do processo, um último esforço para impulsionar a beatificação de 

Gusmão foi efetuado em 1756 por D. José Botelho de Matos305, então arcebispo da 

Baía. Dois anos depois, temos informação de que o processo intentado em Roma foi 

interrompido, desconhecendo-se se o abandono da causa foi motivado por alguma 

resolução do pontífice romano – conhecendo-se os entraves que as normas de Urbano 

VIII impuseram ao reconhecimento público de um santo mas também os complexos 

jogos de interesse, políticos sobretudo, que rodeavam os processos de canonização 
                                                   
303 João Baptista de CASTRO, Mappa de Portugal Antigo e Moderno, Tomo II, Partes III e IV, Cap. II - 
«De alguns famosos Escritores Portuguezes, que floreceraõ em varios generos de literatura», §II. 
Theologia Ascetica, ou Mystica, 2.ª ed. Lisboa, na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1762-
1763, p. 278 [Mappa de Portugal pelo Padre João Bautista de Castro, Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 
MDCCXLV-IX, 1ª parte: 1745; 2ª parte: 1746; 3ª parte: 1747; 4ª parte: 1749]. 
304 Estas informações são disponibilizadas no Catalogus Brevis Provincia Brasiliensis, anno 1757 (Bras. 
6, Catal. 1757). O P.e José de Andrade foi postulador do processo ordinário de Alexandre de Gusmão em 
conjunto com o processo apostólico do P.e José de Anchieta. Cf. S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, Tomo VII, Apêndice G, p. 436; Mendes CÂNDIDO, S.J., «Os jesuítas e a conversão dos 
índios», in Congresso do Mundo Português [Congresso Luso-Brasileiro de História], vol. 9, 1940, p. 465. 
305 Fortunato de Almeida refere que D. José Botelho de Matos, arcebispo da Baía desde 1741, não 
concordando com a política de perseguição movida aos jesuítas pelo Marquês de Pombal, escreveu a carta 
de resignação em 1759 e, no ano seguinte, com a aceitação do rei, renunciou ao arcebispado (Fortunato de 
ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, Porto, Portucalense Editora, 4 vols., 1967-1971, vol. II, p. 
684 e vol. III, p. 604). Evergton Sales de Souza propõe uma nova interpretação a respeito do papel 
desempenhado pelo arcebispo na conjuntura da expulsão dos jesuítas da Baía e sobre os motivos da sua 
resignação ao arcebispado, opondo-se à visão construída por vários testemunhos históricos que o erigiram 
à condição de paladino do anti-pombalismo, atribuindo a Botelho de Matos uma resistência que 
supostamente o teria conduzido à resignação e posterior morte numa situação económica difícil. Evergton 
Sales de SOUZA, «D. José Botelho de Mattos, arcebispo da Bahia, e a expulsão dos jesuítas (1758-
1760)», Vária história, vol.24, no.40, Belo Horizonte, julho/ dezembro, 2008, pp. 729-745. 
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(relembre-se o investimento contínuo, porém inglório, para que se reconhecesse a 

santidade dos mais assinalados missionários jesuítas na Assistência do Brasil, de 

Nóbrega a Anchieta, passando pelo mártir Inácio de Azevedo…) – ou se deveu às 

circunstâncias que prenunciavam as perseguições que por aqueles tempos começaram a 

inquietar os religiosos da Companhia de Jesus e levaram, pouco depois, à sua expulsão 

de todos os territórios do império português306. 

Ainda que não se tenha concretizado a sua causa de canonização, como não se 

alcançou a de Anchieta ou de outros ilustres «varões virtuosos» do Brasil colonial, o P.e 

Alexandre de Gusmão, pela sua obra e pelo exemplo de vida, ficou registado nos livros 

de história da igreja na América Portuguesa, e em particular nas crónicas inacianas, 

como insigne autor espiritual, administrador, asceta e sobretudo notável pedagogo, 

dedicando grande parte da sua vida ao ensino dos meninos no Seminário de Belém da 

Cachoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
306 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 31-32: «anno millesimo septingentesimo quinquagesimo 
sexto Josephus Botelhus, Archiepiscopus Bahiensis, initium dederit ordinariis, ut vocant, processibus de 
Alexandri virtutibus, & miraculis: qui tamen processus anno millesimo septingentesimo quinquagesimo 
octavo interrupti sunt ob notas calamitates, quibus Lusitani Jesuitae per ea tempore premi coeperunt». No 
manuscrito De P. Alexandro Gusmano, aponta-se a mesma causa para a interrupção do processo de 
beatificação do jesuíta: «Sed crescente in dies in Lusitanam Societatem persecutione, advectaque anno 
1758. in Brasiliam intenta Reformatione, ulterius progredi causa non valuit» (Lus. 58, f. 577).Também 
José Caeiro, no relato que faz do conturbado período que ditou a expulsão e sequestro dos bens da 
Companhia de Jesus, incluindo a expulsão dos seminaristas, escolásticos e coadjutores e a prisão e 
embarque para Lisboa dos padres residentes no Seminário de Belém, com base em testemunhos de 
jesuítas exilados em Roma e documentos consultados informa que por aqueles anos se preparava o 
processo de beatificação do P.e Alexandre de Gusmão em simultâneo com o do venerável P.e Anchieta 
(José CAEIRO, Primeira publicação após 160 anos do manuscrito inédito de José Caeiro sobre os 
jesuítas do Brasil e da Índia, na perseguição do marquês de Pombal (século XVIII), tradução do P.e 
Manoel Narciso Martins e prefácio do P.e Luiz Gonzaga do Valle Coelho Pereira Cabral, [ed. lit.] 
Academia Brasileira de Letras, Bahia, Escola Tipográfica Salesiana, 1936, pp. 39, 99, 121). 
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Capítulo II 

Da reforma de comportamentos individuais, familiares e sociais à 

disciplina moral, religiosa e espiritual 

 

 

No contexto dos tratados moralistas de Seiscentos, Alexandre de Gusmão revelou, 

no conjunto da sua obra escrita, uma clara intenção de orientar a vida moral e espiritual 

dos cristãos, e em particular dos mais jovens, no caminho da perfeição de vida, 

corrigindo as deformações morais, a corrupção dos costumes e a ignorância da fé307, 

preocupações que concentraram as discussões no interior da Igreja Católica antes e 

depois do Concílio de Trento. Neste quadro de reforma e disciplina, tanto em tratados 

ascéticos e morais, como em obras alegóricas de propensão catequética ou em obras de 

devoção cristológica e mariana, por trás da sua preocupação de regular os 

comportamentos individuais, familiares e sociais, com base numa educação estribada 

nos princípios da doutrina cristã, iniciada logo na puerícia, Gusmão tinha em vista a 

reforma da sociedade, estimulando uma forma de piedade mais interiorizada, 

revalorizando a importância dos atos sacramentais, controlando as ações e os 

pensamentos dos fiéis através da penitência e alimentando a vida espiritual através da 

eucaristia. 

Inserindo a sua ação doutrinária e educativa e a sua produção textual numa 

proposta de renovação da vida cristã divulgada pela Companhia de Jesus308, Alexandre 

de Gusmão lançou mão de estratégias discursivas e métodos pedagógicos que pudessem 

                                                   
307 Como recorda A. PROSPERI, «L’ignoranza era, per i gesuiti, una fonte di male inesauribile; l’aiuto da 
offrire alle populazioni «rozze» risultava per loro tanto piú urgente quanto piú dietro le pratiche popolari 
era leggibile l’opera corruttrice del demonio» (Tribunali della coscienza: Inquisitori, confessori, 
missionari, p. 609) 
308 Cf. Paolo BROGIO, Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e 
America (secoli XVI-XVII), Roma, Carocci Editore, 2004. 
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mais facilmente persuadir os seus destinatários, promovendo o ensino da doutrina cristã 

através de «manuais catequéticos» de índole alegórica e moral. Considerado entre os 

principais pedagogos do seu século, delineou um modelo de ensino que subordinava a 

aprendizagem das letras e dos números ao primado das virtudes, contribuindo para a 

instrução de afamados religiosos e elementos das classes dirigentes do Brasil colonial. 

Em oposição ao pensamento dos reformadores, representado por Coménio na 

Didáctica Magna (Morávia, 1633)309, que concebiam a instituição escolar como base do 

processo educativo, no seio da Igreja Católica, e em particular nos princípios 

pedagógicos enunciados pelos jesuítas, a educação familiar constituía o princípio da boa 

criação moral e religiosa dos indivíduos. Sistematizado no plano de estudos, métodos e 

matérias aplicados a todos os colégios da Ordem (Ratio Studiorum), o sistema de ensino 

proposto pelos jesuítas desenvolvia-se em simultâneo com o processo educativo 

iniciado no meio familiar. De acordo com os ministérios e atividades de evangelização 

caraterísticos dos primeiros tempos do instituto inaciano, os religiosos da Companhia de 

Jesus acompanharam o governador Tomé de Sousa na viagem para o Brasil com o 

duplo objetivo de catequizar (e civilizar) os índios e, em simultâneo, conservar e 

aumentar a piedade religiosa dos colonos cristãos. Já no século XVII, em resposta à 

necessidade de assistência moral e espiritual dos moradores brancos, mamelucos e 

índios convertidos, os jesuítas, como outras congregações religiosas que atuavam na 

América Portuguesa, foram progressivamente diminuindo os recursos humanos 

orientados para a conversão dos indígenas e passaram a ocupar-se maioritariamente com 

a vida dos colégios, tanto com a educação dos filhos dos colonos, nos cursos de latim e 

artes lecionados nos planos de estudos superiores, como nas escolas rudimentares de 

aprender a ler, escrever e contar. Assistiu-se, portanto, a uma reorientação da missão 

desenvolvida pelos jesuítas: ao passo que nos primeiros tempos da ordem inaciana a 

formação religiosa e académica dos seus membros se dirigia para as atividades de 

evangelização, causa de um particular cuidado colocado na aprendizagem da língua 

brasílica a par da aquisição de alguns conhecimentos de teologia, o surgimento de uma 

rede de colégios e a atuação dos jesuítas no campo da pregação e da educação em 

ambiente urbano deram origem a uma maior exigência na formação dos religiosos da 

Ordem de Loyola, obrigados a um conhecimento mais profundo em domínios como a 
                                                   
309 Para o estudo da obra de sistematização dos princípios pedagógicos e didáticos de Iohannis Amos 
Comenius, grafia latina de Jan Amos Komensky, (1592-1670), recomenda-se a leitura edição portuguesa 
com introdução, tradução e notas de joaquim Ferreira Gomes, 4.ª ed., Lisboa, Fundação Calouste 
Gusbenkian, 2001. 
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teologia ou o latim, matérias indispensáveis para dar resposta à controversa questão da 

formação do clero nativo. 
 

1. Disciplinados desde a puerícia: a «boa criação» nos bons costumes e nas 

letras 

 Obrigações de pais e mestres 

No quadro de uma ampla reflexão sobre a educação moral e religiosa em contexto 

familiar, tema de diversos tratados redigidos no interior da Companhia de Jesus310, o P.e 

Alexandre de Gusmão propôs um projeto pedagógico e educativo que, no contexto da 

Reforma Católica, pretendia, pela regulação dos comportamentos sociais, morais e 

religiosos, promover a conversão interior do indivíduo e, por consequência, a reforma 

da família e da sociedade: «Se nos pays ouver cuidado em ler, & praticar este Tratado a 

seus filhos; & nos mininos ouver curiosidade em estudar, o que lhes pertence, espero 

com a graça de Deos, & favor de sua santissima Mãy, haja nas familias muita melhoria, 

nas Respublicas muita reformaçam, na Igreja muitos Justos, & no Ceo muitos 

Santos»311. 

Sendo certo que as preocupações moralizantes e educativas dos pedagogos e 

moralistas de Seiscentos se distinguem dos numerosos «espelhos» e modelos para a 

educação do príncipe cristão312, orientando-se a discussão sobre a formação moral de 

modelos sociais e culturais quinhentistas – em grande medida derivados do «perfeito 

                                                   
310 A propósito da valorização da educação moral e religiosa em contexto familiar, destacamos entre os 
estudos de Maria de Lurdes Correia FERNANDES, Espelhos, cartas e guias. Casamento e 
espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700), Porto, Instituto de Cultura Portuguesa, 1995b, max. 
Cap. X – «O primado dos “bons costumes” na educação dos filhos», pp. 339-405; e ainda «A disciplina 
do comportamento moral e social. Gaspar Astete (1537-1601) e o seu programa de formação da 
“juventude cristã”», A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – espiritualidade e 
cultura, Actas do Colóquio Internacional, II, 2004, pp. 433-444. 
311 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. iiij. Segundo o pensamento deste 
jesuíta, pelo fruto da boa criação dos meninos será possível igualar a condição de todos, ainda que de 
diferentes estados: «Tudo pòde succeder nos filhos, ainda que sejam de seu nascimento toscos, & rudes, 
se com elles ouver cuidado em os crear. (...) Se comparares o filho de hum official de humilde 
nascimento, porèm bem disciplinado desde minino, com o filho de hum Princepe de illustre sangue, 
porèm sem creaçam, nem ensino, parecervosha o filho do official diamante, & o filho do Princepe vidro» 
(p. 15). A preocupação com a educação das crianças dissemina-se pelos diferentes textos deste pedagogo: 
«a boa creaçam dos filhos na idade pueril (...) depende todo o seu bem, como da sua falta se segue toda a 
sua ruína» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 38). 
312 Leia-se a este respeito Ana Isabel BUESCU, «Um discurso sobre o Príncipe: a “Pedagogia Especular” 
em Portugal no século XVI», Penélope, 17, 1997, pp. 33-50. 
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cortesão», de Baltasar Castiglione, de certo modo reformulado e adaptado a públicos 

mais amplos em Il Galateo no Galateo (1558) de Giovanni della Casa – para o domínio 

do perfeito cristão, Gusmão inclui-se no grupo de autores que propuseram modelos de 

educação dos mais novos direcionados para a reforma dos costumes e o progresso na 

vida religiosa. Seguidor do pensamento de humanistas como Erasmo313 e Luís Vives, 

partilhando as preocupações pedagógicas do jesuíta Gaspar Astete314 na definição de um 

modelo de educação moral e cristão, no que se refere a autores portugueses, Alexandre 

de Gusmão situa-se cronologicamente entre o Tratado da Boa Criação e Política Cristã 

(1633), do dominicano Fr. Pedro de Santa Maria315, direcionado para a instrução 

sobretudo dos «bem nascidos» nas regras da discrição e da cortesia, e os Apontamentos 

para a Educação de um Menino Nobre (1734), de Martinho de Mendonça de Pina e 

Proença316. Não esquecemos neste enquadramento a difusão da espiritualidade salesiana 

e a sua contribuição para a formação de modelos de comportamento, sobretudo na 

vertente feminina, mas que em muito contribuíram para o peso de uma «literatura» 

polarizada pela pauta de condutas visando a perfeição, em todosos estados e em todos 

os contextos317. No quadro da proposta jesuíta para a educação moral e religiosa das 

                                                   
313 Desidério ERASMO, A civilidade pueril, Lisboa, Editorial Estampa, 1978. A influência do 
pensamento de Erasmo, e de outros humanistas, em textos peninsulares de Quinhentos que incidem sobre 
a importância do ensino da doutrina é tratada por Pedro Vilas Boas TAVARES em «Algumas notas sobre 
o “Catecismo Peninsular” no século XVI. De Constantino a Frei Pedro de Santa Maria», Revista da 
Faculdade de Letras, Línguas e Literaturas, II Série, vol. I, 1984, pp. 263-276. 
314 Cf. Maria de Lurdes Correia FERNANDES, «A disciplina do comportamento moral e social. Gaspar 
Astete (1537-1601) e o seu programa de formação da “juventude cristã”», in A Companhia de Jesus na 
Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII: Espiritualidade e cultura, actas do Colóquio Internacional, 
Porto, FLUP, maio de 2004, pp. 433-444. 
315 Cf. Maria de Lurdes Correia FERNANDES, «Modelos educativos do Barroco em Portugal: a “boa 
criação” e a “policia cristã”», in Actas do I Congresso Internacional do Barroco, vol. I, Porto, 1991, pp. 
311-322. No âmbito da literatura que se prende com a definição do «cortesão discreto», também 
designada de «comportamento social» ou de «civilidade», além do estudo clássico de Norbert ELIAS, A 
Sociedade de Corte, Lisboa, Estampa, 1987, leia-se o artigo de Zulmira C. SANTOS, «Racionalidade de 
Corte e Sensibilidade Barroca: os Avisos para o Paço de Luís Abre e Melo», Actas do I Congresso 
Internacional do Barroco, vol. II, Porto, 1991, pp. 381-401; ou o estudo de José Adriano CARVALHO, 
«A leitura de Il Galateo de Giovan della Casa na Península Ibérica: Damasio de Frias, L. Gracián 
Dantisco e Rodrigues Lobo», Ocidente, LXXIX, 1970, pp. 137-171. 
316 Martinho de Mendonça de Pina e PROENÇA, Apontamentos para a educação de hum menino nobre 
[1734], in Joaquim Ferreira GOMES, Martinho de Mendonça e a sua obra pedagógica: com a edição 
crítica dos «Apontamentos para a educação de hum menino nobre», Coimbra, Universidade de Coimbra 
– Instituto de Estudos Filosóficos, 1964. 
317 Ver Zulmira C. SANTOS, «Da Corte Sancta à corte santíssima em Portugal», in Revista da Faculdade 
de Letras – Línguas e Literaturas, Anexo V – Espiritualidade e corte em Portugal, Sécs XVI-XVIII, 
Porto, Instituto de Cultura Portuguesa-Faculdade de Letras, 1993, pp. 205-215. 
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crianças, num tratado organizado em função de objetivos didáticos e moralizantes 318, 

Alexandre de Gusmão sistematizou as obrigações que pais, mestres, tutores e aios 

deveriam cumprir para uma educação integral das crianças, coincidindo parte das suas 

ideias com o pensamento enunciado por célebres pedagogos seus contemporâneos, 

como John Locke, em Some thoughts concerning education (1693)319 e François 

Fénelon, em De l’éducation des filles (1687)320. Retomando e reorganizando princípios 

educativos debatidos por pedagogos humanistas e coetâneos, uma parte significativa das 

reflexões de Gusmão acerca da instrução e educação dos mais novos seria depois retomada 

pelo P.e Manuel Bernardes, em Os últimos fins do homem, salvação e condenação 

eterna (1728)321. Entre outros exemplos de similitude de pensamento, repetindo a denúncia 

antes feita por Gusmão, o oratoriano insiste na repreensão aos pais que não educam os 

filhos no santo temor de Deus, afirmando ser esta uma das principais causas da perdição 

de tantas almas, preocupação que, aliás, seria retomada nas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Baía 322. 

Ainda que a preocupação de Alexandre de Gusmão acerca da educação moral e 

religiosa dos meninos se possa respigar no conjunto das suas obras, para identificar as 

traves mestras do seu projeto pedagógico deve ler-se antes de tudo a Arte de criar bem 

os filhos na idade da puerícia (1685)323. Dedicado «Ao Minino De Belem, Iesu 

                                                   
318 Cf. António Gomes FERREIRA, «Uma perspectiva sobre a educação da criança nos finais de 
seiscentos», in Actas do I Congresso de História da Educação em Portugal, Coimbra, 1987, pp. 65-73. 
319 John LOCKE, The educational writings of John Locke, a critical edition by James L. Axtell, 
Cambridge, University Press, 1968. 
320 François FÉNELON, De l’éducation des filles, avec une introduction et des notes pédagogiques et 
explicatives par Charles Defodon, 3.ª ed., Paris, Librairie Hachette et Cie, 1882 . Para a questão da 
«modernidade» do pensamento de Gusmão e o seu confronto com as propostas pedagógicas de Locke e 
Fénelon, ver Joaquim Ferreira GOMES, «Três propostas pedagógicas de finais de seiscentos: Gusmão, 
Fénelon e Locke», Revista Portuguesa de Pedagogia, 22, 1988, pp. 267-91; e «Achegas para a história da 
educação infantil em Portugal», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XI), vol. 11, 1977, pp. 
13-120. 
321 Manuel BERNARDES, Os últimos fins do Homem, salvação e condenação eterna, Lisboa Ocidental, 
Oficina de José António da Silva, 1728. Para uma breve análise comparativa dos pensamentos enunciados 
por Gusmão e Bernardes sobre esta questão, leia-se o artigo de Maria Lucília Gonçalves PIRES, «Os 
últimos fins do Homem na obra do Padre Manuel Bernardes», in Os «Últimos Fins» na Cultura Ibérica 
(XV-XVIII), Rev. Fac. Letras – Línguas e Literaturas, Anexo VIII, Porto, 1997, pp. 173-186. 
322 Cf. Sebastião Monteiro da VIDE, Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da Bahia, Livro 
Primeyro, Título 2, nn. 3-6: «Como saõ obrigados os Pays, Mestres, Amos, & Senhores, a ensinar, ou 
fazer ensinar a Doutrina Christã aos filhos, discípulos, criados, & escravos». 
323 Um cuidado trabalho de contextualização e de sistematização dos princípios pedagógicos e dos 
conselhos dirigidos por Gusmão aos «pais de família» e aos mestres, aios e tutores pode ser lido na 
dissertação de mestrado de Lais Viena de SOUZA, Educados nas letras e guardados nos bons costumes. 
Os pueris na prédica do Padre Alexandre de Gusmão S.J. (séculos XVII e XVIII), Salvador, Universidade 
Federal da Bahia, 2008. 
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Nazareno», o autor enuncia logo no início deste pormenorizado tratado que o seu 

objetivo principal é «formar hum perfeito minino, para que nos annos da Adolescencia 

chegue a ser hum perfeito mancebo», e identifica os seus destinatários, «os Pays de 

filhos, & Mestres de mininos», para que nesta obra, como na figura do Deus Menino, 

«leam os primeiros, & melhores documentos, com que os devem crear (…) para que 

saibam encaminhar os filhos mininos segundo os primeiros passos de vossa santissima 

puericia, para gloria vossa, & bem eterno de vossos redemidos»324. Propondo, à 

semelhança dos moralistas do seu tempo, o ambiente familiar como espaço fundamental 

da educação pueril, Gusmão retoma o princípio humanista de que a disciplina pode ser 

ensinada e aprendida, responsabilizando diretamente os «pais de famílias»325 pela 

formação moral e religiosa dos filhos. A este respeito, definindo os ânimos pueris com 

recurso às metáforas da «tábua raza» ou da «cera» para sugerir a maior disposição para 

serem moldados nos primeiros anos, explica que a puerícia é a idade mais propícia para 

serem inculcadas as virtudes e os bons costumes e eliminados os vícios, na sequência de 

princípios pedagógicos que podem fazer-se remontar a Luis Vives ou a Erasmo. 

Integrando a sua obra num campo de atuação caraterístico da Companhia de 

Jesus326, «sendo seu Instituto ensinar as boas artes, & inculcar os bons costumes a todos 

para maior gloria de Deos, & bem das almas»327, Alexandre de Gusmão defende que é 

também obrigação dos religiosos da Ordem inaciana instruir e implicar os pais neste 

                                                   
324 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, «Dedicatória», p. Ij. 
325 Para o enquadramento do crescente esforço de moralização dos casados e regulação das questões 
matrimoniais e familiares sobretudo ao longo do século XVII, leia-se o Cap. IX, «O “pai de famílias” e a 
“perfeita casada”», de Maria de Lurdes Correia FERNANDES, Espelhos, cartas e guias. Casamento e 
espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700), pp. 291-341. 
326 A atividade pedagógica desenvolvida pelos religiosos jesuítas é apresentada por Gusmão como uma 
obrigação inscrita no próprio instituto da Ordem inaciana: «He tam proprio da Companhia de IESU 
atender á boa instituiçam dos mininos nos primeiros anos de sua puericia, q faz disso especial mençam na 
forma de sua profissam; porq sendo seu Instituto ensinar as boas artes, & inculcar os bons costumes a 
todos para maior gloria de Deos, & bem das almas, neste particular de instituir os mininos, quis seu 
Fundador, alumiado pelo Espirito Santo, que ouvesse na Companhia especial obrigaçam. Por esta causa 
occupando-se a Companhia em ensinar aos mancebos as sciencias maiores, nam sómente em escollas 
publicas, mas em doutissimos cõmentarios, com que cada dia sahe a luz; com o mesmo cuidado se ocupa 
em ensinar aos mininos os primeiros principios, & as primeiras acçoens dos bons costumes, com que se 
colhe o fruto, que a todo o mundo he manifesto». (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da 
puericia, p. iij). Sobre os métodos de ensino e a organização das escolas da Companhia de Jesus, veja-se 
o texto de Víctor INFANTES, «Las escuadras pueriles de San Ignacio. Textos docentes y técnicas 
pedagógicas de la Compañía de Jesús», in A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e 
XVII – espiritualidade e cultura, Actas do Coloquio Internacional, Maio de 2004, vol. II, pp. 563-579. 
327 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. iiij. 
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sentido 328, motivo pelo qual enfatiza a adequação e utilidade deste tratado para que as 

filhas pudessem aprender a ser mães329. Recordando que filósofos como Platão, Plutarco 

ou Aristóteles e Doutores da Igreja como São Jerónimo, Santo Ambrósio, São João 

Crisóstomo, São Basílio ou São Bernardo tinham já realçado a importância das matérias 

relativas às «politicas de mininos», Gusmão dividiu a Arte de crear bem os filhos na 

idade da puerícia em duas partes: na primeira tratou da importância, obrigação e 

utilidade da boa educação das crianças de acordo com os princípios cristãos; na 

segunda, compendiou exemplos, argumentos e conselhos sobre a forma como os pais e 

os mestres as deveriam criar, isto é, instruir moral e religiosamente para se distinguirem 

na perfeição de vida. 

Ao refletir sobre a importância que a boa criação dos meninos assume ao longo 

das suas vidas, Gusmão insiste na ideia de que a reforma moral da sociedade deve 

iniciar-se no interior do próprio indivíduo e partir da educação familiar, observando que 

«Se nos pays ouver cuidado em ler, & praticar este Tratado a seus filhos; & nos mininos 

ouver curiosidade em estudar, o que lhes pertence, espero com a graça de Deos, & favor 

de sua santissima Mãy, haja nas familias muita melhoria, nas Respublicas muita 

reformaçam, na Igreja muitos Iustos, & no Ceo muitos Santos»330. Segundo o seu 

pensamento, do modo como fossem cumpridos os ensinamentos que fornece nesta 

matéria resultariam os efeitos positivos ou negativos para a vida do corpo e da alma dos 

mais novos, aspeto que mosta bem a crença do jesuíta e também da pedagogia da 

Companhia nas capacidades e força da educação: 

«He de tanta importancia, ó Pays de familias, a boa creaçam dos filhos na 

idade da puericia, de tam infelices consequências sua ruim educaçam, que 

de hũa, & outra cousa pela maior parte depende o bom, ou máo sucesso de 

vossas familias. Se vossos filhos forem criados desde sua primeira idade 

em santos, & honestos costumes, podereis esperar delles boa ventura. Se 

                                                   
328 Os ensinamentos de Gusmão a este propósito são orientados «para que os pays de famílias saibam a 
obrigaçam, que tem de os crear, & saibam tambem como o ham de fazer com acerto» (A. GUSMÃO, Arte 
de crear bem os filhos na idade da puericia, p. iiij). 
329 A utilitas deste tratado para a educação feminina é sublinhada pelo uso concreto que o autor sugere: 
«E juntamente para que entre as joyas, com que dotam suas filhas, quando lhes dam estado de casadas, 
lhes dem hum Livro destes como joya de maior utilidade, & de maior estimaçam, em que aprendam a ser 
mãys de filhos» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. iiij). 
330 O proveito que do tema tratado na obra de Gusmão se pode retirar é também afirmado por João de 
Almeida, autor da «Licença do Paço»: «o assumpto he de tanta utilidade á Republica, quanta mostra o 
cuidado, que todas as bem governadas, em todas as idades, puzeram sempre na boa educaçam da 
juventude» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. iiij). 
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pelo contrario forem criados em liberdade de vida, & depravados costumes, 

podereis com fundamento temer a ruina de vossas familias, & de toda a 

Republica o escândalo»331. 

Insistindo na ideia de que a boa criação dos mais meninos se fundamenta na 

doutrina cristã, Alexandre de Gusmão adverte os pais de família que «conforme for a 

primeira doutrina, conforme a primeira educaçam, que deres a vossos filhos, podereis 

conhecer, o que ham de vir a ser; seram bons filhos, se forem bem criados na puericia, 

& máos, se forem mal formados no principio»332. Nesta linha de pensamento, os efeitos 

da educação recebida na primeira infância não só se refletiriam nas famílias e nas 

Repúblicas, como seriam de extrema utilidade para o próprio indivíduo: garantiriam a 

saúde na vida temporal; proporcionariam um modo de vida mais tranquilo na idade 

juvenil ao que foi bem disciplinado na puerícia e se ocupou com o estudo das boas 

letras na adolescência; conservariam a vida da graça com os bons costumes e 

assegurariam a vida eterna da glória. Deste modo, a partir da observação de que a uma 

«boa vida» se segue uma «boa morte», sustenta que uma criança educada com disciplina 

e bons costumes de ordinário se revela morigerada na mocidade. Justificando a 

consideração de que os primeiros anos são o momento exato para semear e frutificar nos 

meninos a semente da boa criação com um adágio atribuído a Erasmo («O anno produz, 

& nam o campo»), Gusmão sublinhou a utilidade das regras de civilidade 333 – muito 

valorizadas em contexto humanista, em vários registos textuais –, em conjugação com o 

conhecimento de Deus e dos mistérios da fé católica, o amor às virtudes e o ódio ao 

pecado para viver de acordo com os fundamentos cristãos desde a puerícia, porque 

«começando bem desta primeira idade se facilitam para o mais restante da vida a 

caminhar com cõstancia o real caminho dos mandamentos de Deos. Experimentarám 

                                                   
331 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 2. 
332 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 4. A mesma ideia é repetida para 
acentuar a importância da boa educação para a salvação eterna tanto dos filhos como dos pais: «He de 
tanta importancia a boa criaçaõ dos filhos nos primeyros annos de sua idadem que della depende o bom 
successo de toda a sua vida, & a felicidade de sua salvaçaõ» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal 
eterno, p. 412). 
333 De acordo com Gusmão, distinguindo-se dos rústicos e grosseiros, «os que sam bem criados, sam 
melhores, do que os que nam tiveram creaçam. Que cousa he hum filho sem creaçam, em quanto minino? 
Pouco differe de qualquer animalinho no trato, & conversaçam humana» (Arte de crear bem os filhos na 
idade da puericia, pp. 24-25). Esta teorização acerca de uma conduta comportamental apropriada foi o 
resultado de uma longa acumulação de regras, princípios e exemplos do «saber estar» que derivam 
essencialmente do tratado de Erasmo, A civilidade pueril, publicado pela primeira vez em Basileia, em 
1530. 
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toda a vida a força do bom costume desde os tenros anos; & merecerám o ditoso fim, 

dos que bem começam»334. 

Na Arte de crear bem os filhos, ao acentuar a obrigação particular dos pais nesta 

matéria, além de enunciar os principais benefícios para os meninos, Gusmão procurou 

demonstrar também «De quanta utilidade seja para os pays a boa creaçam dos filhos»335, 

preocupação que se repete na História do Predestinado Peregrino e de seu Irmão 

Precito, onde, a propósito da exposição do quarto mandamento divino, afirma que aos 

pais cabe o dever de «governar, sustentar, amar, vigiar e corrigir, & defender seus 

filhos»336. Num registo alegórico distinto, em O Corvo e a Pomba da Arca de Noé no 

sentido allegorico e moral, ao explicar «Como do Corvo, e mais da Pomba podem 

aprender os pays a creaçaõ dos filhos», o pedagogo jesuíta lembra a lei divina que 

estabelece o dever paterno de ensinar e vigiar os filhos desde a primeira idade, com o 

cuidado de que não se percam as suas almas337, para depois condenar de modo 

veemente os progenitores que enjeitam os filhos ou que apenas se servem deles para os 

seus negócios materiais. 

Enumerando as principais utilidades que os pais podem retirar da boa criação dos 

filhos, afirma o P.e Gusmão que a primeira consiste na glória temporal e eterna dos 

progenitores, considerando que, como ensinou Aristóteles, se pela geração os pais lhes 

dão a vida, pela criação honesta e cristã dos infantes alcançam o bem viver. A este 

respeito, enaltece a ação formativa de muitos mestres, enumerando casos de insignes 

varões que pela boa educação adquiriram a glória e a fama, apesar da humildade do 

nascimento (como Dario, rei dos persas, ou Arquelau, rei dos macedónios), e 

identificando os progenitores de respeitados sábios e filósofos, criados nas letras e 

exercícios virtuosos. Em segundo lugar, Gusmão assegura que geralmente os filhos 
                                                   
334 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 27. 
335 Como já referimos, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Baía seguem de perto as 
observações pedagógicas deste jesuíta: «Porque não só importa muyto, que a Doutrina Christaã, & bons 
costumes se plantem na primeyra idade, & puericia dos pequenos, mas tambẽ se conservẽ na mais 
crescida dos adultos, aprendendo huns juntamente com as lições de ler, & escrever, as do bem viver no 
tempo, em q a nossa natureza logo inclina para os vicios, & continuando os outros a cultura da Fé, em q 
foraõ instruidos, & crendo nos seus mysterios, aquelles que novamente os ouvirem». (Sebastião Monteiro 
da VIDE, Constituições Primeyras do Arcebispado da Bahia, pp. 2-3). 
336 A. Gusmão, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 162. 
337 A. Gusmão, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 133: «A principal obrigaçaõ dos casados he a 
creaçaõ dos filhos, assim como o fim do Matrimonio he a sua geraçaõ». A mesma matéria é tratada nos 
documentos necessários para proceder a uma atempada e correta eleição entre o bem e o mal eterno: «I. 
Da obrigaçaõ, que tem os Pays de criar bem os filhos», «II. Quam severamente castiga Deos nesta, & na 
outra vida os pays negligentes na criaçaõ dos filhos» e «III. Como devem os filhos conservar a boa 
criaçaõ» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 416-437). 
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bem-criados sabem também educar os seus quando se tornam pais, garantindo uma 

descendência de bons procedimentos. Neste âmbito, tendo em vista que a perfeição de 

vida dos filhos se apresenta como a maior glória que os pais católicos podem esperar, 

recomenda que os meninos se criem com as virtudes próprias dos bem-aventurados e 

desprezem a ambição de riquezas, cargos e honras. Assim, desejando as glórias eternas 

e desmerecendo as temporais338, à imagem da estimação de S. Francisco pela pobreza, 

do apreço de S. Francisco de Borja pela humildade ou da preferência de S. Luís pela 

santidade a alcançar os privilégios de rei, repete os conselhos de S. Paulo aos casados, 

na carta a Timóteo, para que criem os filhos em piedade e devoção de forma a 

alcançarem a própria salvação. E para tornar os seus argumentos mais persuasivos, 

insere ao longo do tratado um conjunto de narrativas dramáticas, de função exemplar, 

como sucede com o discurso angustiado de um filho que lamenta tardiamente a 

negligência da sua criação, resultando na condenação tanto do pai como do filho, por 

contraponto aos merecimentos do pai que educou o filho segundo a moral católica:  

«maldito sejas tu pay, & maldita a hora, em que me geraste; porque me 

nam ensinaste os preceitos divinos, nem a penitencia, nem a ouvir a palavra 

de Deos, & as mais obras boas; mas ao contrario me creaste em galas, 

vendas, usuras, & outros vicios, nem me castigavas quando eu errava, por 

isso vim a ser condenado, & estou contigo nestas eternas penas do 

inferno». 

«bem dito sejas de Deos, ó pay, porque me creaste bem, me fizeste 

aprender as sciencias, tu me convidaste muitas vezes a ouvir a palavra de 

Deos, & officios divinos; tu me corrigiste, quando errava, me ensinaste o 

temor e amor de Deos; tu me ensinaste a fugir os vicios, & amar as 

virtudes, & por em saberes crear tam bem me salvei, & vim a este lugar de 

repouso, pelo qual bemdito sejas de Deos, & bendita seja a hora, em que 

me geraste».339 

Expondo os proveitos que da boa criação dos meninos advêm para a República, 

                                                   
338 «Quanto mais devem estimar os pays Catholicos as honras eternas dos filhos, do que estes estimáram 
as temporaes? Pois se estas se asseguram pela boa creaçaõ, quanto devem fazer pelos crear bem, em 
quanto são mininos?» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 27). 
339 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 35 e 36. 
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depois de lembrar que os mestres e pedagogos procuravam educar os príncipes infantes 

de acordo com os ensinamentos de Cristo para os arraigar na virtude e afastar do vício, 

servindo de modelo a toda a República e por esta via favorecendo a reforma da 

cristandade, Gusmão defendeu a inocência dos mais novos como fator que favorece a 

sua instrução nos costumes. De modo a justificar que a boa criação dos meninos é 

essencial para a conservação da República cristã, o padre jesuíta recordou como os mais 

novos foram ao longo do tempo um meio privilegiado para atacar a fé católica, 

perseguidos por tiranos como Juliano, preocupados em «desterrar as escolas dos 

mininos, & proibindolhes o estudo das letras humanas», ou o imperador Maximino, que 

«mandou fazer huns cadernos semeados de heregias de mil blasfemias contra Christo», 

ou ainda os hereges luteranos e huguenotes, «compondo versos semeados de mil errores 

contra a Igreja Romana, para que os mininos bebessem com o amor da poesia o odio da 

Fé»340. Com repetição em diferentes textos de Gusmão, este último ponto constitui uma 

justificação não só para o empenho da Companhia de Jesus na educação dos meninos, 

mas também para o combate espiritual movido aos hereges que ensombravam a 

República cristã, e que tinham constituído (e continuavam a constituir) um problema 

bem sentido no Brasil, sobretudo pelo que se prendia com a presença holandesa. 

Da mesma forma que pela lei natural os pais estão obrigados a satisfazer as 

necessidades alimentares dos filhos, Gusmão indica que, no cumprimento da lei divina, 

os progenitores são responsáveis por garantir o alimento espiritual dos infantes, sob 

pena de, ao serem nisto negligentes, pecarem gravemente «por falta da doutrina, sairem 

tam ignorantes, que nam saibam as cousas necessarias, para poderem conseguir o fim 

sobrenatural, para que Deos os creou»341. E para acentuar a responsabilização dos pais 

pela educação dos filhos na doutrina cristã, adverte ainda que, de acordo com São 

Paulo, Santo Ambrósio e São João Crisóstomo, os pecados cometidos pelos filhos serão 

no julgamento final imputados também aos pais, «porque como os máos costumes, & 

ruins procedimentos dos filhos na idade juvenil procedem de ordinario da ruim creaçam 

na idade da puericia, vem a cair sobre as costas dos pays, que os nam souberam crear os 

peccados, que os filhos cometem»342. 

Sublinhando a preeminência da boa criação para a bem-aventurança das almas, 

Gusmão procurou persuadir os mais velhos a uma estreita vigilância sobre os menores, 
                                                   
340 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 42-43. 
341 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 44-45. 
342 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 46. 
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expondo os rigorosos castigos reservados nesta e na outra vida aos pais negligentes e 

condescendentes com os filhos viciosos. Para tal, entre as principais formas de punição 

divina, refere casos de filhos mal criados que se converteram em instrumento para punir 

os próprios pais com a ingratidão, a violência e mesmo a morte, ou episódios em que os 

pais assistiram a desastrados fins dos seus descendentes, de maior gravidade ainda para 

os católicos, com o temor da perdição das suas almas343. Ao enunciar castigos terrenos 

tão severos para os pais negligentes, o P.e Gusmão enfatiza ainda mais as penas 

padecidas na vida eterna, das temporais do Purgatório aos perpétuos tormentos do 

Inferno. Neste contexto, ao mesmo tempo que avisa que os meninos criados sem 

piedade e devoção mais facilmente se esquecem das «almas a seus pays, deixando-os 

padecer terribilissimos tormentos, nam dando á execuçam seus legados pios, ou por 

nam socorrerem suas almas com missas, & oraçoens em ocasiam de tanta 

necessidade»344, desculpabiliza, ainda assim, os filhos bastardos que não socorrem os 

pais em situação de maior necessidade espiritual, faltando-lhes com o socorro das 

orações, visto que estes lhes faltaram antes com o benefício da boa educação345. 

De modo a tornar o seu discurso mais persuasivo, depois de atemorizar os pais 

descuidados, Gusmão esforça-se por incentivar e consolar os pais responsáveis pelos 

bons procedimentos dos filhos, enunciando os prémios destinados por Deus para os 

galardoar nesta vida pelas ânsias, fadigas, tribulações e sobressaltos que enfrentam: 

«Persuadamse os pays de familias, q nenhũa cousa podem fazer a Deos 

mais agradável, & que melhor lhes haja de pagar nesta, & na outra vida, 

que o cuidado na boa creaçam dos filhos em quanto mininos, & governar 

sua família pelos ditames da razam, porque ainda que todas as mais obras 

de piedade lhe sejam muito agradáveis, nenhũa lhe agrada tanto como este 

                                                   
343 A preocupação com a criação e a educação dos filhos, incluindo o temor pela previsão ou constatação 
dos seus desastrados fins, persiste em obras de intuito didático e moralizante dos séculos XV-XVII. No 
contexto português, no quadro do casamento cristão, refira-se o tratamento desta temática em Espelho de 
casados (1540), do Doutor João de Barros, Casamento Perfeito (1630), de Diogo de Paiva de Andrada, e 
Carta de Guia de Casados (1651), de D. Francisco Manuel de Melo. Cf. Maria de Lurdes Correia 
FERNANDES, Espelhos, cartas e guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700), 
Porto, Instituto de Cultura Portuguesa, 1995, max. cap. V - «A educação dos filhos» e cap. X - «O 
primado dos “bons costumes” na educação dos filhos». 
344 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 54. 
345 Gusmão considera a possibilidade de que «os filhos bastardos estivessem desobrigados de socorrer 
seus pays necessitados; porque como estes na geraçam dos filhos nam pertendem o fim da natureza, que 
he a creaçam, senam o deleite, julgaram aqueles Legisladores, que pois os filhos bastardos nam tem dos 
pays o ensino, nam tenham delles os pays o socorro.» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na 
idade da puericia, pp. 61-62). 
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santo, & diligente cuidado»346. 

Após refletir sobre a importância, a obrigação e as consequências da boa criação 

da puerícia em ambiente familiar, Gusmão retoma uma questão já debatida em tratados 

anteriores, discutindo a quem cabe maior obrigação na educação das crianças. Integrado 

no quadro mental, social e económico da sociedade seiscentista, explica que a ambos 

compete esta obrigação, imputando ao pai uma função mais enérgica na correção de 

comportamentos imorais e atribuindo à mãe um papel mais afetuoso na direção dos 

filhos. Deste modo, ainda que responsabilize a figura paterna pela disciplina e 

severidade e a materna pela brandura na educação dos meninos, acentua o maior 

proveito da doutrina das mães enquanto os filhos são mais novos, com a explicação de 

que assim como o leite materno é muito benéfico para os meninos, também a instrução 

proporcionada pela progenitora é a mais útil para a formação dos bons costumes. Deste 

entendimento resulta que a maior responsabilidade pela boa ou má criação dos filhos 

acaba por ser imputada às mães, «porque a má creaçam dos filhos mais se atribue ao 

descuido das mays, do que á negligencia dos pays, y por isso ha de ser dellas também a 

deshonra, & confusam»347, uma vez que desempenham este papel durante mais tempo 

na sua criação inicial. Contudo, depois de chegarem os filhos à idade juvenil, 

recomenda maior intervenção disciplinar dos pais. Para estas correções, que serão mais 

ou menos suaves de acordo com a disposição dos ânimos que formarem na puerícia, 

aconselha que tomem por modelo as mães de Santo Edmundo e Santo Agostinho, as 

quais, pelo cuidado posto na perfeição de vida dos seus filhos, lograram não apenas a 

própria salvação como o reconhecimento da sua santidade. 

Ainda que considere o núcleo familiar como ambiente mais propício – e de maior 

obrigação – para a boa criação dos meninos, o pedagogo jesuíta reflete igualmente sobre 

as responsabilidades que no processo educativo cabem aos mestres, aios e tutores que 

assumem as funções dos pais, imputando-lhes as faltas e maus procedimentos dos 

discípulos. Nos casos em que se justifique esta delegação de funções, da mesma forma 

que os monarcas e príncipes procuram os mestres mais célebres para que os filhos sejam 

morigerados, Gusmão recomenda que os pais escolham o mestre com todo o cuidado, 

incumbindo-o de moderar e corrigir com rigor os comportamentos dos pupilos no tempo 

                                                   
346 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 74. 
347 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 79. 
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da puerícia. Neste sentido, entre as propriedades que distinguem o «bom mestre», 

salienta o bom exemplo e a inteligência, a paciência e a prudência, e recomenda que os 

mais novos sejam instruídos em exercícios adequados ao ofício que seguirão 

posteriormente, defendendo que «os mininos logo da puericia se ham de inclinar á arte, 

que ham de exercitar depois de grandes, para sairem nella perfeitos». Cabendo-lhe a 

função de moldar a personalidade dos meninos, Gusmão prescreve que o mestre zele 

pela formação moral e espiritual dos discípulos com recurso a estratégias que lhes 

incutam o medo da culpa em confronto com o amor da virtude, «pois que naquella idade 

nam he ainda tam poderosa a razam para os moderar»348. Enunciando os seus 

ensinamentos num discurso frequentemente metafórico, Gusmão recorre à analogia com 

o ofício do sábio e experimentado lavrador para instruir o mestre no uso da disciplina: 

«O bom lavrador ha de saber dispor a terra, alimpando-a com a enxada, 

arandoa com o arado, semear a semente, & conservar o semeado, 

arrancando os abrolhos, & espinhos, que a inficionam. Assim ha de cultivar 

o prudente mestre os animos dos mininos como a terra virgem com o arado 

da disciplina, arrancando primeiro os abrolhos dos vicios puerís, & 

espinhos das más inclinaçoens, para que nam resçam, & sufoquem a 

semente da verdadeira doutrina (…) A outra cousa que faz o bom 

agricultor, he semear boa semente no campo novo, para colher bom fruto, 

porque aquelle que semea zizania com o trigo, quer perder o campo, & 

desperdiçar o trigo. Assim o bom mestre ha de ensinar boa doutrina aos 

mininos, & nam misturar com o trigo da doutrina a zizania dos ditames do 

Diabo, ou seja com a palavra, ou seja com o exemplo»349. 

Deste ponto de vista, o bom mestre deverá ocupar-se não só do ensino da doutrina 

cristã às crianças, mas também aplicar-lhes os meios convenientes para que se 

conservem na familiaridade de Deus e nos bons costumes. Com a intenção de ilustrar o 

seu pensamento e fornecer modelos dignos de serem imitados, sugere como exemplo de 

um perfeito mestre de mininos o irmão Francisco Moreno, da Companhia de Jesus, 

aconselhando a leitura da sua vida no III tomo dos Varões Illustres da Companhia, do 

P.e João Eusébio Nieremberg, autor que utiliza e recomenda inúmeras vezes também 

com o sentido de afirmar o programa educativo e o espírito apostólico dos filhos de 
                                                   
348 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 87. 
349 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 88-89. 
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Santo Inácio de Loyola. 

Dando conta de uma realidade muito presente no Brasil colonial – o abandono dos 

filhos350 –, Alexandre de Gusmão censura de modo muito vigoroso a desumanidade dos 

pais que enjeitavam os recém-nascidos para não os criarem ou, mais grave ainda, que os 

matavam, recorrendo ao símile da águia, da serpente ou da avestruz para acentuar a 

crueldade humana capaz de um ato tão horrendo. Referindo-se ao menino enjeitado 

como «aquelle, que se expõem, desterrada a piedade humana»351, sentencia que os pais 

que expuserem os filhos perdem direito sobre eles e quem os recolher fica com a 

prerrogativa de os perfilhar352. Neste âmbito, a condenação mais veemente é feita aos 

pais que tiram a vida os filhos com as próprias mãos, e muito em particular às mulheres, 

pois se censura as mães gentias, sem luz de fé, que matam os infantes para salvaguarda 

da sua honra, mais reprova a mulher cristã que, conhecendo Deos, «nam só vé com seus 

olhos, mas executa com suas maõs tal maldade, & para tudo tem olhos, & coraçam»353. 

Afirma ainda que a maior crueldade é cometida pelas mulheres que, possuidoras da 

razão, tendo a luz da fé e o conhecimento do mal que cometem e das penas a que se 

condenam, matam os filhos inocentes ainda antes do batismo, assemelhando-as na falta 

de humanidade às bruxas e feiticeiras: 

«Nam sey, que distinçam tenhaõ das Bruxas feiticeiras, que tanto todas 

temem, & de quem tanto guardam os mesmos filhos infantes. Sam como 
                                                   
350 Cf. Maria Luiza MARCILIO, «A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil. 
1726-1950», in Marcos César de FREITAS (org.), História Social da Infância no Brasil, 3.ª ed., rev. e 
ampl., São Paulo, Cortez, 2001, pp. 53-79. No Brasil colonial, foram criadas rodas dos expostos nas três 
principais cidades: Salvador (1726), depois Rio de Janeiro (1738) e, por último, no Recife (1789), a 
pretexto de evitar os graves pecados do aborto e infanticídio. O próprio Alexandre de Gusmão refere a 
criação de «lugares publicos, & hospitaes, onde estas creanças enjeitadas se criem, aos quaes depois de 
criados dam seu modo de vida segundo a capacidade de cada hum» (finalidade que em parte é também 
justificativa da fundação do Seminário de Belém da Cachoeira…), de acordo com a piedade cristã fixada 
na legislação portuguesa para proteção dos indefesos: «Nas nossas Leys de Portugal se ordena, q os 
mininos enjeitados se levem os hospitaes, para que ahi sejam criados, & que onde nam ouver estes, esteja 
a cargo dos Cõcelhos mandalos crear de suas rendas, & quando estes naõ tenham rendas, se tire do povo, 
o que seja bastante para sua creaçaõ» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, 
pp. 110-111). 
351 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 94. 
352 A repreensão de Gusmão não se limita aos pais que enjeitam os filhos, estendendo-se também aos que 
apenas se servem deles para os seus negócios. Num capítulo destinado a ensinar «Como do Corvo, e mais 
da Pomba podem aprender os pays a creaçaõ dos filhos», afirma o padre jesuíta que «O Corvo he ave, que 
naõ cria os filhos em quanto saõ pequenos; e até lhes naõ crescerem as penas pretas, naõ os reconhecem 
por filhos. Pays ha, que naõ só engeitaõ os filhos pelos naõ criar, mas reconhecendo-os por filhos, 
nenhum cuidado tem delles em quanto saõ meninos; e só depois de grandes, quando lhes nasce a barba 
como a pena ao Corvo, se servem delles, porque os haõ mister.» (O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 
134). 
353 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 101-102. 
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aquellas aves nocturnas, que no Latim chamaõ Striges, pelo natural de 

chuparem, & matarem as creanças de mama (…) a crueldade com que os 

mesmos innocentes sam mortos ás maõs de suas proprias mãys antes de 

receber a agua do Bautismo? Considerem pois os pays a grande crueldade, 

que comentem cõtra seu proprio sangue, & o enorme peccado, que fazem 

contra Deos; que por ventura a falta do conhecimento, mais que o temor da 

deshonra, as constrange a cometer tal desatino»354. 

Recorrendo uma vez mais ao exemplum para confirmação das suas ideias e maior 

poder de persuasão dos leitores acerca da necessidade de uma reforma dos hábitos e 

comportamentos a este respeito, Gusmão integra duas narrativas que terminam com a 

punição das mães que tiram a vida aos filhos ainda não purificados pela água batismal. 

Observe-se, porém, que a avaliação da gravidade destas ações sempre reprováveis 

depende ainda assim das circunstâncias que determinam os factos. Assim se 

compreende que ao passo que no primeiro caso a mulher é condenada à eternidade das 

penas infernais, no segundo é sentenciada aos tormentos temporais do Purgatório até ao 

Dia do Juízo. A razão desta diferença na aplicação da justiça divina conhece-se em 

seguida: trata-se do caso de uma irmã de S. Vicente Ferrer que concebeu após ter sido 

violentada por um escravo negro e matou em seguida tanto o ofensor como o filho 

inocente, sendo socorrida com numerosas penitências e missas pelo seu irmão, 

conseguindo por força destes ofícios livrar-se depois das penas que padecia355. 

Ao admitir que é preferível, apesar de tudo, enjeitar os filhos a matá-los 

cruelmente, Gusmão insiste sobretudo na ideia de que receber, criar e educar os filhos 

alheios até à eleição do estado de vida é um ato de suma piedade e caridade cristã para 

com os infelizes e de sumo merecimento para com Deus. A este respeito, depois de 

enumerar exemplos de piedade cristã presentes nas letras divinas, na história humana e 

nas fábulas, para representar a piedade extrema revelada por aqueles que criam os filhos 

próprios em conjunto com os desamparados, recorre ao emblema da Piedade que 

«costumáram os Antigos pintar na figura de hũa mulher com quatro tetas dando de 

mamar a duas creanças» e apropria-se da simbologia da galinha nas letras divinas e 

humanas, por se distinguir na forma como é capaz de criar sem distinção as crias 

próprias e alheias. 
                                                   
354 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 104. 
355 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 108-109. 
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Esta preocupação com a sorte dos recém-nascidos e meninos abandonados é a 

mesma que leva o P.e Alexandre de Gusmão a ter um especial cuidado com os órfãos356. 

Divulgando que a boa criação destes meninos é igualmente obra de piedade e do agrado 

de Deus, recomenda a sua educação em especial aos Juízes de Órfãos, que «por meyo 

de santos regimentos, & prudentissimos directorios defendessem suas casas, & 

conservassem seus patrimonios, & destinassem tutores zelosos, que os criassem como 

filhos, suprindo em tudo a falta dos pays»357, lembrando as obras de misericórdia de 

princípes e senhores cristãos que além de protetores dos órfãos, fundaram casas e 

seminários para a sua formação temporal e espiritual, «como vemos na casa dos 

mininos orphaons, que está em Lisboa ás portas da Mouraria, donde tem saído muitos 

para ás conquistas do reyno, que foram homens de muita consideraçam, & saíram 

muitos dos primeiros povoadores do Brasil, os quaes sem duvida se perderiaõ nos 

costumes, senam tiveram quem assim procurasse sua orfandade»358. 

De regresso às obrigações dos pais na boa criação dos infantes, adverte-os de que 

não se devem limitar aos cuidados do corpo e da alma enquanto os filhos são vivos, 

chamando a atenção para a extrema importância de assegurar a salvação das almas dos 

filhos defuntos, fornecendo-lhes os meios espirituais apropriados na hora da morte, 

oferecendo sufrágios de missas, orações e ações pias às suas almas. Deste modo, não só 

contraria as opiniões que inadvertidamente consideram os mais novos como «anjinhos 

innocentes» que logo após a morte se ligam a Deus como reprova a negligência dos pais 

que permitem que os filhos passem desta vida sem a confissão e restantes sacramentos, 

«com que poem suas almas em risco nam só de se deterem muitos dia nas penas do 

Purgatorio, mas ainda a perigo de se condenarem»359. A este respeito, com base nas 

determinações saídas do Concílio de Trento, nomeadamente em volta do debate acerca 

do pecado original, tratado na quinta sessão, Gusmão ensina que é certo e de fé que 

«os mininos innocentes, que morrem logo depois do Bautismo sem terem 

uso da razam, vam logo direitos ao Ceo sem passarem pelo Purgatorio (…) 

Porèm nam he certo, que todos os mininos depois que começam a fallar, & 

                                                   
356 Os «órfãos» são definidos pelo pedagogo jesuíta como as crianças desprovidas de pai e mãe em 
simultâneo, distinguindo-se dos «pupilos» porque estes perderam apenas o pai, conservando ainda a mãe 
viva. 
357 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 120. 
358 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 122. 
359 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 127-128. 
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ter uso de razam, ainda q morraõ em muy tenra idade, se salvam todos; ou 

ao menos entrem no Reyno dos Ceos sem passar pelas penas do Purgatorio; 

porque como na idade de discriçam sejam já capazes de dolo, já sam 

capazes de peccado, & por conseguinte da pena do peccado»360. 

Ao contrariar a certeza de que todos os meninos alcançam a salvação eterna por 

via da sua pureza de espírito, sobretudo depois dos anos em que começam a falar, 

advertindo que uns são temporariamente purgados nas penas do Purgatório e outros 

eternamente castigados no Inferno, atribui a causa da sua condenação à desordenada 

educação recebida dos seus pais. Assim, ressalvando que as almas destes condenados 

podem ser socorridas nos tormentos infernais por intercessão da Virgem, avisa que é um 

grave engano cuidarem os pais que a idade da puerícia se identifica de modo unívoco 

com um estado de inocência dos meninos. Como explica o autor, julgando-os inocentes, 

acreditam os adultos que os filhos não necessitam dos sufrágios comuns da igreja 

(missas, orações e comunhões), ignorando que as crianças falecidas com culpas veniais 

as têm de purgar obrigatoriamente, demorando-se no Purgatório até satisfazerem por 

inteiro as suas penas. 

Por ser a boa criação na idade pueril tão importante para a salvação das almas 

tanto dos pais como dos filhos, e dela depender em boa medida a sorte da família e da 

sociedade, Gusmão ocupa-se também de orientar nesta matéria os pais com filhos de má 

condição e que não se sujeitam à disciplina. Descrevendo o ânimo dos meninos através 

da comparação com as caraterísticas dos metais, sendo «huns mais brandos, & que 

facilmente se amolgam, outros mais rebeldes, que difficultosamente se disciplinam», 

esclarece que «assim como nam ha metal por baixo que seja, que nam tenha seu 

prestimo, & valor; & nam possa por arte ser lavrado, assim nam ha condiçam de minino 

tam ruim, que nam possa ser domada pela boa creaçam»361. A este propósito, explica 

que a má criação dos meninos pode resultar essencialmente de três causas: a primeira 

refere-se aos meninos que, ainda que possuam boa vontade, são de mau entendimento e 

duro juízo, os quais não são fáceis de doutrinar e com dificuldade se deixam orientar; 

em segundo lugar, identifica o caso dos meninos que apresentam uma vontade rebelde, 

posto que sejam de entendimento perspicazes, os quais não são tão difíceis de subjugar 

                                                   
360 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 128-129. 
361 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 134. 
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porque, sendo capazes de razão, se deixam doutrinar; por fim, os de pior condição são 

os que não só revelam mau entendimento, mas também má vontade, inclinados para o 

mal e avessos a todo o bem. Segundo o pensamento de Gusmão, estes são os que, 

faltando-lhes a disciplina e correção enquanto meninos, se acabam por tornar-se 

«mancebos incorregiveis, e vem a ser monstros nos vicios, & escandalo das 

Cidades»362. Acrescenta, porém, que não há criança de condição tão má que não possa 

ser disciplinada, contanto que pais e mestres façam uso da necessária vigilância e 

prudência na sua criação, até porque, conforme S. Paulo, é a puerícia o «tempo da 

esperança», a idade em que se pode ainda moldar e corrigir a personalidade de cada um. 

Sendo a boa educação dos filhos uma obrigação natural de todos os pais, a fim de 

os instruir no uso adequado da palavra e dos castigos Gusmão recomenda que observem 

o comportamento dos animais com as suas crias ou que aprendam com a arte do oleiro e 

do estatuário como moldar a condição dos meninos: 

«Aprenda o pay do Usso animal salvagem, tantas vezes repetido dos 

autores por Hyeroglifico de boa creaçaõ dos filhos, que nascendolhe o filho 

muito deforme, elle com a lingua o vai concertando, & formando atè ficar 

muy diferente de como nascèo; & quando a lingua, isto he a palavra, nam 

he bastante para corregir o filho, valhase da mam, como faz o Imaginario, 

ou do pè como faz o Oleiro. (…) Assim ha de ser o pay, & o mestre com o 

minino de má condiçam, hora com a lingua como faz o Usso ensinando-o; 

hora com a maõ como faz o Estatuario, castigando-o; hora cõ os pés, como 

faz o Oleiro, sopeando-o, o ha de reduzir á forma que dezeja»363.  

Com o mesmo objetivo, prescreve a leitura de autores que trataram estas matérias 

ou a consulta de mestres mais experientes para um aconselhamento correto. No caso de 

todas as diligências se revelarem infrutíferas, adverte que se conserve ao menos o bom 

exemplo, ainda que para tal seja necessário afastar os filhos que não ofereçam garantias 

de emenda, de modo a evitar que os morigerados se exponham ao perigo de perdição, 

fazendo «o mesmo que se faz ao poldro quando he tam rebellam, que nam quer dar pelo 

freio, que he prendelo, ou largalo ao campo, ou desamparalo, para que busque sua vida 

                                                   
362 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 136. 
363 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 139-140. 



139 

afastando-o da companhia dos mais, para que nem seja de escandalo aos outros»364. 

Por meio da perseverança, da vigilância e da disciplina, o P.e Gusmão garante que 

a educação que os filhos receberem na puerícia perdurará no resto das suas vidas. Entre 

as justificações aduzidas, salienta a maior facilidade com que na primeira idade a 

doutrina é recebida, porque ainda que nos anos iniciais não haja grande capacidade para 

a razão e prudência para a descrição, há contudo maior facilidade para interiorizar os 

costumes e docilidade para receber os ensinamentos e aceitar a correção, acrescentando 

que, por efeito da constância, depois de se iniciar no caminho da virtude, como do vício, 

por ele seguirá durante o resto da vida. 

Depois de explicar num primeiro momento a importância e a obrigação dos pais 

instruírem os meninos nos bons costumes e nos princípios da doutrina cristã, Alexandre 

de Gusmão organizou a segunda parte da Arte de criar bem os filhos na idade da 

puerícia com conselhos dirigidos aos principais responsáveis pela educação dos mais 

novos, considerando a sua utilidade para a família e a sociedade. Integrando-se 

naturalmente no espírito pedagógico jesuítico, no pensamento de Gusmão todos os 

preceitos educativos devem estar subordinados à afirmação da religião católica365. Neste 

âmbito, retomando crenças e práticas de culto anteriores, o autor recomenda que os pais 

consagrem os recém-nascidos a Deus logo aos quatro dias de vida, confiando-os ao 

cuidado divino para amparo e proteção dos filhos e futuro prémio dos pais pelo ato de 

fé, sagrando-os igualmente à Virgem para merecerem o seu patrocínio e poderem 

crescer em devoção. Esta devoção mariana, promovida no seio da Companhia de Jesus 

não só em tratados literários, mas também por indústria dos seus missionários, como se 

pode perceber em entusiásticos relatos contidos nas «Cartas Ânuas», foi também 

impulsionada de diversas formas por Gusmão: aconselhou as mulheres a venerarem a 

Virgem com práticas piedosas, solicitarem o seu patrocínio para o bom sucesso do parto 

e para a boa sorte dos filhos e acenderem velas diante do altar da Senhora com a 

promessa de lhe dedicarem o filho nascido. 

Após o nascimento da criança, e sua consagração a Deus e à Virgem, ensina o P.e 

                                                   
364 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 141. 
365 António Gomes FERREIRA, «Uma perspectiva sobre a educação da criança nos finais de seiscentos», 
in Actas do I Congresso de História da Educação em Portugal, Coimbra, 1987, pp. 65-73; e «Três 
propostas pedagógicas de finais de seiscentos: Gusmão, Fénelon e Locke», Revista Portuguesa de 
Pedagogia (2ª Série, Ano XXII), vol. 22, 1988, pp. 267-291. 
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Gusmão como devem proceder os pais com os filhos na idade de infantes366. Começa 

por advertir que principal preocupação dos pais deve relacionar-se com os perigos a que 

a criança está exposta enquanto não recebe a água do batismo, sujeita a perder a 

felicidade eterna durante o tempo em que se retardar a sua purificação inicial. Além 

desta, indica três precauções essenciais que devem guardar os pais enquanto as crianças 

são menores. Em primeiro lugar, devem guardar os meninos das bruxas, especialmente 

antes do batismo. Para atemorizar os pais, e assim conseguir que apressem o sacramento 

inicial, Gusmão recorre a descrições tópicas de «hũas diabolicas mulheres feiticeiras, 

que costumam matar as creanças chupandolhes o sangue, ou dandolhes a chupar as tetas 

inficionadas com veneno»367 , avisando que estas «femeas infernaes» usam a carne e o 

sangue dos inocentes para prepararem os unguentos e encantamentos, enganosamente 

convencidas pelo demónio de que por matarem um certo número de infantes ficam 

livres das penas infernais. Perante a necessidade de procurar uma justificação para atos 

de tanta crueldade contra os mais indefesos, Gusmão acaba por explicar que Deus 

permite estas mortes ou para castigo dos pais, ou para livrar estes meninos das 

                                                   
366 Usando de forma sistemática os conceitos herdados de Aristóteles na definição das idades, Gusmão dá 
contudo conta da oscilação que nestes séculos rodeava esta terminologia. A propósito da idade de 
infantes, refere que uns a entendem até aos sete anos, outros a limitam ao tempo em que a criança começa 
a falar, outros a identificam com o período em que a criança mama, e outros ainda a prolongam até que a 
criança tenha uso da razão. Atendendo a tal dispersão de sentidos, explica o autor que chama «infante à 
creança, em quanto de sy nam tem acçam racional, & para viver necessita de alheio socorro». A. 
GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 170. Para compreender a evolução que a 
conceção de educação para as crianças sofreu ao longo dos séculos remetemos para a obra de Philipe 
ARIÈS, A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio de Água, 1988, e a leitura que 
desta obra faz António Gomes FERREIRA, em Gerar Criar Educar. A criança no Portugal do Antigo 
Regime, Coimbra, Quarteto, 2000, max. pp. 18-19. 
367 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 171. Para o tema da bruxaria e 
demonologia, que povoava o imaginário das sociedades dos séculos passados, Gusmão utiliza 
preferencialmente a obra do jesuíta Martinus Antonius Delrio (1551-1608), Disquisitionum magicarum 
libri VI. Lovanii, Ex officina Gerardi Rivii, 1599-1600. A matéria referente às heresias foi amplamente 
debatida no sínodo diocesano da Baía de 1707, registando-se no Livro V das Constituiçoens Primeyras do 
Arcebispado da Bahia as matérias referentes a este tema: «Das feytiçarias, superstiçoens, sortes, & 
agouros. Como seraõ castigados, os que usarem de Arte Magica» (Tit. 3, nn. 894-5, p. 337-338), «Que 
nenhũa pessoa tenha pacto com o Demonio, nem use de feytiçarias; & das penas em que encorrem os que 
o fizerem» (Tit. 4, n. 896-989, p. 338-339), «Das penas dos que usaõ de cartas de tocar, & de palavras, ou 
bebidas amatorias, ou cousas semelhantes» (Tit. 5., nn. 899-905, p. 339-341). Aplicado ao contexto 
português, veja-se de José Pedro PAIVA, Práticas e crenças mágicas. O medo e a necessidade dos 
mágicos na diocese de Coimbra (1650-1740). Coimbra, Editora Livraria Minerva, 1992; e Bruxaria e 
supertição num país sem “caça as bruxas”: 1600-1774. Lisboa, Notícias Editorial, 1997. Para o contexto 
do Brasil colonial, leia-se de Ronaldo VAINFAS. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição 
no Brasil. 2.ª ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997; e Moralidades brasílicas: deleites sexuais e 
linguagem erótica na sociedade escravista, in Fernando A. NOVAIS, (coord.), História da vida privada 
no Brasil, vol. I, Cotidiano e vida privada na América Portuguesa, S. Paulo, Companhia das Letras, 
1999, pp. 221-273; de Laura de Mello e SOUZA, O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e 
religiosidade popular no Brasil colonial, São Paulo, Companhia das Letras, 1986; e Inferno Atlântico – 
Demonologia e Colonização: Séculos XVI-XVIII. S. Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
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condenações que poderiam vir a merecer pelos erros cometidos em idade posterior. Para 

contrariar os perigos destas criaturas demoníacas, são vários os remédios preceituados 

por Gusmão. O primeiro consiste em armar os infantes inocentes com as principais 

armas espirituais – o sinal da cruz, Agnus Dei, água benta, relíquias e imagens de santos 

–, fazendo saber que são supersticiosos, e portanto ineficazes, todos os outros remédios 

habitualmente usados nestas circunstâncias. Sendo uma matéria tão delicada e difícil de 

reconhecer de forma correta, o padre jesuíta descreve os sinais que permitem conhecer 

quando está a criança «embruxada» – o surgimento de algumas gotas de sangue, 

picaduras de alfinetes ou os beicinhos feridos da peçonha – e determina que de imediato 

se faça o batismo e suplique a Deus e aos santos a sua proteção. Nestas situações de 

necessidade, embora aconselhe que os infantes se batizem atempadamente, exige ainda 

assim que o ato sacramental se faça com solenidade, isto é, segundo os ritos aprovados 

pela Igreja Católica, e em presença de padrinhos bem eleitos. Em circunstâncias de 

extrema necessidade, concede que se a criança estiver em perigo de morte os pais 

possam fazer o seu batizado em casa, por meio de um sacerdote ou diácono, estando 

presente, ou recorrendo a qualquer pessoa que saiba a fórmula usada para este efeito 

(recomendação particularmente válida para os pais e para as parteiras): lançando sobre a 

criança água natural – do mar, do rio, do poço ou da chuva – e pronunciando a forma 

habitual, «Antonio, eu te bautiso em nome do Padre, & do Filho, & do Espirito Santo. 

Amem»368. No caso de a criança sobreviver, aconselha que a levem à igreja para 

cumprir os restantes rituais eclesiásticos, de acordo com o cerimonial romano. Como 

segunda medida de precaução, Gusmão aconselha os pais a entregarem os filhos a Deus 

no batismo por verdadeiro ato interior e intenção de os fazer súbditos da Igreja e 

membros de Cristo. Não deixando de lado as questões mais básicas, recomenda que os 

pais escolham o nome das crianças mais por devoção do que por títulos familiares, 

consagrando-os aos santos que se instituirão seus patronos no caminho da salvação, e 

façam uma boa eleição dos padrinhos, lembrando-se do fim que devem cumprir – velar 

pela educação e instrução do afilhado nas matérias da fé e dos bons costumes –, e não 
                                                   
368 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 175. A preocupação de que 
nenhuma criança ou adulto morressse sem o sacramento inicial de entrada na Igreja, certamente uma 
realidade muito presente na sociedade colonial, esteve na origem das reflexões de Gusmão e, 
posteriormente, das questões debatidas no primeiro Sínodo Diocesano da Baía, compiladas nas 
Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da Bahia: «Dos casos em que se póde administrar o 
Sacramento do Baptismo por aspersaõ fóra da Igreja, em qualquer lugar, & por qualquer pessoa» (Tit. 13, 
nn. 43-46), «Dos casos, em que o Baptismo se póde fazer condicionalmente» (Tit. 15, nn. 58-61, pp. 25-
7), e «Que os Parochos ensinem a seus freguezes como hão de baptizar em caso de necessidade, 
particularmente às Parteyras» (Tit. 16, n. 62). 
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tendo em vista a escolha dos compadres mais vantajosos para os interesses familiares369. 

Por último, repetindo um conselho já enunciado em tempos anteriores, adverte que, 

sempre que possível, devem as mães criar os filhos aos seus peitos, censurando aquelas 

que «com pretexto de nobreza, & costume» se eximiam desta obrigação. Acusando a 

impiedade das mães que se furtam sem justificação ao aleitamento, que já Luis Vives 

entendia como aconselhável, no seu tratado acerca de La educación de la mujer 

christiana370, induz aquelas que por causas justas o não possam fazer a que tenham 

grande cuidado na eleição das amas destinadas a suprir a função maternal, uma vez que 

«ainda que os mais dos Doutores dizem, que nam peccam mortalmente as mãys neste 

caso, nenhum nega, que fazem peccado venial, quando sem causa deixam de o fazer, & 

que só com causa justa he licito às mãys dar seus filhos a crear a outras mulheres»371. 

Depois de orientar os pais e os mestres nos principais assuntos da educação da 

puerícia, ao refletir sobre os anos da discrição procura persuadir os progenitores a 

instruírem os meninos na notícia de Deus, nos mistérios centrais da fé católica (como os 

mistérios da Santíssima Trindade e da Encarnação) e na necessidade de realizar atos de 

fé, esperança e caridade. Para além destes princípios doutrinais, acrescenta o 

conhecimento do Credo, do Pater noster, dos mandamentos divinos e dos sete 

sacramentos, sobretudo nos sacramentos da confirmação e da penitência, à imagem de 

figuras modelares como S. Tomás e S. Francisco de Borja, os quais, segundo afirma, 

aos cinco anos tinham já conhecimento de Deus e repetiam os principais mistérios da fé 

católica, servindo de perfeito exemplo de piedade e devoção para os mais novos. 

Fazendo referência à catequização dos meninos indígenas pelos missionários, à 

                                                   
369 Nas Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da Bahia, a mesma preocupação com a boa eleição dos 
padrinhos, no seguimento das reflexões feitas no Concílio de Trento, motivou uma definição «De 
quantos, & quaes devem ser os padrinhos do baptismo, & do parentesco espiritual, que contrahem» (Tit. 
18, n. 64). 
370 Tendo sido educador e tutor de nobres de primeira importância na corte de Carlos V, Juan Luis Vives 
March (Valência, 1492 - Brujas, Flandes, 1540), entre outras obras de orientação pedagógica, compôs em 
1523 um tratado ético-religioso com o título Institutione de feminae christianae, publicado um ano depois 
em Anvers e traduzido para castelhano em Valência em 1528, a que se seguiram inúmeras reedições e 
traduções, no qual propõe uma educação humanística direcionada para a mulher cristã, fosse adolescente, 
casada ou viúva. 
371 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 179. A preocupação do pedagogo 
prende-se com o receio de que, com o leite, as escravas comunicassem à criança as suas inclinações: «se 
as amas nam sam as proprias mãys, se nam as escravas, & tal vez de pessimos costumes, quais ham de 
sahir os meninos, que criam?» (p. 181), temendo que se tornassem os meninos mais semelhantes às amas 
que os criaram do que às mães de que nasceram. Cf. Alcileide Cabral do NASCIMENTO, A sorte dos 
enjeitados: o combate ao infanticídio e a institucionalização da assistência às crianças abandonadas no 
Recife (1789-1832), São Paulo, Annablume/ FINEP, 2008, max. «As práticas da maternidade: entre o 
dever conjugal e o dever maternal», pp. 43-49. 
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sua doutrinação, ouvindo missa e aprendendo os princípios doutrinais, e instrução nas 

escolas de ABC, onde eram ensinados a ler, escrever e contar, o P.e Gusmão aproveita 

para admoestar os pais católicos que por negligência permitem que os seus filhos em 

idade de discrição se mantenham na ignorância das matérias da fé, em confronto com os 

filhos dos «Barbaros do Brasil» instruídos por diligência dos religiosos: 

«Ao mesmo tempo que isto escrevo me lembrou, o que os nossos Padres 

Missionarios obram com os filhos dos barbaros Tapuyas neste Sertam do 

Brasil, que sendo os pays barbarissimos, & que nos accidentes pouco 

differem dos brutos animaes, os filhinhos sam tam doutos na doutrina, que 

podem competir com os filhos dos mais polidos Europeos. Hum destes 

Missionarios me escrevèo a mim estas palavras: passam já de cento os 

mininos de minha escolla, & he grande consolaçam ver mininos tamaninos, 

que os mais nam passam de sinco annos, repetir de cor a doutrina Christaã, 

& responder a tudo, o que lhes perguntam dos mysterios da Fé com 

maravilhosa distinçam»372. 

Assim que os filhos cheguem à idade de discrição, Gusmão aconselha os pais a 

esforçarem-se para que os infantes recebam o sacramento da confirmação, pelo qual se 

fazem soldados de Cristo. A este respeito, explicando que embora a ausência deste ato 

sacramental não impeça os meninos de se salvarem e não se possa considerar uma culpa 

grave dos pais que nisto se descuidam, salienta ainda assim que as crianças perdem a 

graça sacramental que lhes proporciona a força espiritual necessária para superar os 

perigos da vida e os inimigos da alma. Nesta idade, sendo os meninos capazes de dolo, 

deverão os pais aplicá-los com frequência no sacramento da penitência, instruindo-os 

para que o realizem dignamente, informando-os da obrigação do preceito, da 

necessidade do remédio espiritual e da utilidade que se segue à restituição da inocência 

perdida por culpa do pecado, cuidando que os meninos não dilatem por largo tempo a 

confissão com prejuízo das suas almas e grave risco de perdição. 

De acordo com o pensamento de Gusmão – inserido numa abundante literatura 

                                                   
372 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 193-194. Sobre as estratégias dos 
jesuítas na catequização e instrução dos indígenas, ver Aécio FEITOSA, «De Portugal ao Brasil: algumas 
considerações em torno dos motivos da instalação da Companhia de Jesus no Brasil», Revista Portuguesa 
de Pedagogia (2ª Série, Ano XVIII), vol. 18, 1984, pp. 163-173; e «Estratégia do discurso dos jesuítas 
junto aos indígenas brasileiros», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XXI), vol. 21, 1987, pp. 
69-76. 
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direcionada para o disciplinamento do comportamento moral dos mais novos – se os 

pais forem cuidadosos nas obrigações enunciadas, logo com a primeira luz da razão 

começam os meninos a discernir o bem do mal e a virtude do vício, sendo este o 

momento certo para lhes dar conhecimento das matérias divinas e gerar no seu ânimo o 

temor de Deos e ódio do pecado, princípio da vida do cristão. De modo contrário, 

qualquer pecado que contraiam na puerícia será nocivo pelo resto da vida, considerando 

que «se logo na primeira idade de mininos nos inficionamos com a mortal peçonha do 

peccado, todas as aguas de nossa corrente, ou os annos da nossa vida correm 

peçonhentos, ou pecaminosos»373. Apesar destes avisos, o padre jesuíta lamenta que 

muitos pais, conscientes dos perigos, permitam que os filhos se entreguem a ações 

desonestas que os encaminham para a perdição. Neste contexto, condena os 

progenitores que mesmo depois de identificarem comportamentos indignos dos infantes, 

e pelos quais são merecedores de um castigo apropriado, optam por não os repreender, 

ainda que saibam que desta forma contribuem para a ruína física e moral dos filhos. 

Igual negligência acusa nos pais imprevidentes que concedem total liberdade aos filhos 

para andarem todo o dia fora de casa, entregues a jogos e desenfados pueris, ou 

permitindo que de noite rondem as ruas e os cantos das cidades, dando-lhes dinheiro 

para gastarem e se entregam aos vícios. Um outro modo de os pais fomentarem a 

desonestidade dos filhos, denuncia o pedagogo, diz respeito ao demasiado alinho com 

os mais novos são enfeitados, estimulando a vaidade, luxúria e sensualidade, 

responsabilizando neste aspeto sobretudo as mães que «lançam azeite no fogo em os 

animar, enfeitar, & fazer em tudo a vontade, & tal vez encobrindo suas demazias aos 

pays para nam serem castigados»374. De acordo com o P.e Gusmão, outros vícios há, 

                                                   
373 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 202. 
374 Contra esta dissimulação das mães, apresenta Gusmão o exemplo de S. Edmundo: sendo estudante de 
poucos anos em Paris, «enviava sua mãy todos os annos hũa veste de linho, juntamente com hum cilicio, 
para que com a modestia do vestido, & mortificaçam do cilicio conservasse, como conservou a preciosa 
joya da Castidade, entre as ocasioens de hũa tam populosa Vniversidade de moços» (A. GUSMÃO, Arte 
de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 225 e 226).  

A censura aos gastos excessivos e à desmedida preocupação com as vestes constitui um dos variados 
pontos sublinhados em «cartas de instrução» dos séculos XVI a XVIII, como as advertências em relação 
às amizades perniciosas, à lascívia em volta das mulheres (condenando as visitas às grades de freiras), ou 
ao jogo. A título de exemplo dos conselhos a propósito dos vestidos – assunto que mereceu a atenção de 
Gusmão em mais do que uma ocasião –, leia-se a Instrucción de Juan de Vega para su hijo, Hernando, 
seu filho, enviado em 1548 a servir na corte de Carlos V: «Havéis de tener cuidado de no hazer desorden 
ninguna en el gasto, y vivir de manera que se pueda hazer com lo que tuviéredes, y no seáis de los que 
andan muy vigarrados, ni muy bordados, sino fuere en el día de alguna fiesta, porque nunca hombre que 
se haya bordado, ni vigarrado demasiadamente, ha valido mucho, mas hace de traer el vestido igualado, y 
nuevo» (José Adriano de Freitas CARVALHO, Pais e Nobres I – Cartas de instrução para a educação 
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próprios daquela idade, de que se devem afastar totalmente os meninos bem-criados, 

como mentir, furtar coisas miúdas (principalmente «gulodices»), jurar e blasfemar, 

chamar nomes e usar palavras torpes. Ainda no domínio dos vícios que perturbam a boa 

educação dos meninos, salienta o efeito nocivo de os criar com mimo, ou seja, com 

regalo excessivo e indulgência desordenada: «fazellos mimosos, & moles, & por isso 

poucos aptos para o trabalho»; «melindrosos» e «afeminados»; «deliciosos, & 

desonestos»; «tolinhos, & menos avisados»; «sam os peiores, & os que mais depressa se 

perdem»375. 

De modo a evitar todos estes vícios, o pedagogo jesuíta sustenta que o melhor 

documento para a honesta criação dos filhos é o bom exemplo dos pais, na medida em 

que geralmente os meninos reproduzem as suas ações e falas, mesmo quando se revelam 

motivo de escândalo. Igual importância concede às mães, não apenas porque 

habitualmente as filhas seguem o seu exemplo, mas também porque procuram, sempre 

que possível, encobrir aos filhos os defeitos do pai. Para evitar os comportamentos 

desonestos das crianças, acrescenta a utilidade das boas companhias, sobretudo na idade 

pueril, recomendando que os pais estejam vigilantes, examinem as amizades com as 

quais conversam e zelem por que não acompanhem com moços de maus costumes ou 

criados indecorosos. Ainda neste sentido, sendo preceito divino que os pais se 

responsabilizem por educar os filhos em piedade e temor de Deus, insiste o autor na 

importância de os informar acerca destas matérias desde a puerícia, assegurando-lhes, 

com o sustento para a vida temporal, o necessário para a vida espiritual da alma. Nesta 

perspetiva, reprovando os usos familiares que limitam as suas preocupações com os 

menores aos aspetos exteriores, aprimorando-os no vestir e no «alindar», avisa que não 

poderão os filhos ser bons cristãos, sábios e devotos sem a instrução nos rudimentos da 

fé cristã e os exercícios de oração metódica, recomendando o rosário ou as horas da 

Senhora: 

«os pays, que dezejam seus filhos bons Christaõs, sábios, & devotos, os 

devem costumar logo desde mininos nas cousas de piedade (…) alguns 
                                                                                                                                                     
de jovens nobres (séculos XVI-XVIII), Porto, Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 
2009, pp. 64-65). 
375 GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 271-272. Mas preocupado com a 
educação religiosa e moral dos meninos, dando instruções que se ocupam da sua formação com costumes 
honestos e virtuosos do que com as questões de civilidade, o autor jesuíta censura os pais imprudentes, 
muito cuidadosos e vigilantes em «que o filho naõ uze da maõ esquerda na meza, & mais policias; mas 
que viva às esquerdas na vida, nos costumes, nenhum cuydado tomaõ. (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o 
bem, & mal eterno, pp. 421-422). 
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pays muito curiosos de trazerem os filhos piquenos muito enfeitados, & 

alindados, & dos mysterios da Fé, & piedade nada curam; velos eis com 

espadinhas prateadas, vestidos de seda arrendada de prata, porèm sem 

cartilhas para aprenderem os mysterios da Fé, nem Rosarios, ou Horas de 

nossa Senhora para terem Oraçam. Estes podereis esperar, que sejam bons 

vadios, nam bons Christaõs, ou bons Doutores»376. 

A fim de formar bons cristãos, Alexandre de Gusmão determina que os pais criem 

os filhos no amor à castidade e ódio à torpeza, considerando que a pureza virginal da 

puerícia é a melhor disposição para a «santidade» e a castidade o mais acertado caminho 

para alcançar o mais alto grau da perfeição de vida. Para a conservação da virgindade 

nos meninos, acentua a grande importância de serem educados na devoção da Virgem 

Maria, porque «assim como o leite materno he o de maior proveitoso para a saude 

corporal dos mininos, assim o leite da devaçam da Virgem he o mais proveitoso para a 

saude de suas almas»377. Para exemplo dos mais novos, elogia o comportamento de 

ilustres figuras da igreja que, na idade da puerícia, por meio da devoção da Senhora, 

chegaram a um alto grau de perfeição e santidade, lembrando as vidas devotas de S. 

Bernardo, Santo Edmundo, S. Bernardino, Santo Ildefonso, S. Domingos ou S. Luís 

Gonzaga e S. Stanislau, noviços modelares da Companhia de Jesus que ainda meninos 

se consagraram com voto de perpétua castidade378. Com o mesmo fim, destaca os 

                                                   
376 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 279. Gusmão repete em diferentes 
momentos as críticas aos pais que negligenciam as matérias do ânimo e da alma e se preocupam apenas 
com riquezas, a fazenda ou o corpo: «Vergonha he, que ponham os homens mais cuidado em procurar, & 
guardar a joya, que em guardar, & doutrinar o filho, para quem a joya he (…) que vivam conforme á 
razam, & nam conforme ao apetite; procurando que andem todos, como as pedras na joya unidas entre sy, 
fundados no ouro purissimo da Divina Graça, & esmaltados com o esmalte das virtudes» (pp. 16 e 18). 
Lembremos o ambiente de luxúria e vaidade vivido na Baía por estes anos, através da denúncia da 
excessiva preocupação com os vestidos e os enfeites em carta «Do Governador D. João de Lencastre, 
sobre o vestuário dos mulatos e mulatas», com resposta do Conselho Ultramarino, «Sobre os prejuizos 
temporaes, espirituaez, que Rezultão do Luxo com que Vestem as mulatas, e negras da Cidade da Bahia; 
eainda de todo o Estado do Brazil (…) chegando a todos os Estados degente este tão sensiuel dano, na 
distração dos Costumez, occazionandosse da superfluidade dos tragez não so a Ruina de muitos nos 
Cabedaes a Rastrados dos vicios a que os Condena a sua Segueira, mas o que he maiz para Lastimar as 
Repetidas offensas de Deos tam escandelozas», in José Pinheiro SILVA, «A Capitania da Baía», Revista 
Portuguesa de História, XI, vol. I (1964). 
377 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 283. 
378 A conservação das virtudes cristãs, e em particular da virgindade, nos estudantes e noviços da ordem 
de Santo Inácio muito se devia, segundo Gusmão, à devoção da Virgem em que todos se assinalavam: 
«He tambem graça esta muy da Companhia de Iesu, onde sam innumeraveis os que nella atè a morte se 
conservam Virgens por beneficio da Senhora; o qual se atribue á devaçam da Virgem, com que se criam 
os mininos, & estudantes nas nossas escollas, & Congregaçoens da Virgem» (A. GUSMÃO, Arte de 
crear bem os filhos na idade da puericia, p. 284). Referindo ser incontável o número de santos que 
conservaram a virgindade, de maior admiração no sexo varonil, por benefício da Senhora, remete o leitor 
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benefícios espirituais que recebem os meninos inscritos nas congregações instituídas 

pela Companhia de Jesus em honra da Virgem Mãe de Deus, propondo que os pais 

reproduzam em suas casas os mesmos exercícios devotos, «procurando, que rezem 

todos os dias a sua Coroa, que jejuem ao Sabbado, & sejam seus escravos fazendo que 

tragam em sinal a sua cadeinha, & sobre tudo que imitem suas virtudes»379. Tratando da 

escolha e das funções dos mestres, aios e tutores, embora saliente que a doutrina 

ministrada pelos pais, de acordo com os ditames da natureza, é melhor recebida e 

conservada pelos filhos, Gusmão considera que é de grande importância fazer uma 

eleição acertada dos mestres responsáveis por ensinar os fundamentos da doutrina aos 

principiantes na fé380. Assim, da mesma forma que as amas são responsabilizadas pela 

boa criação dos meninos quanto à saúde do corpo, aos mestres atribui a tarefa de cuidar 

da vida espiritual dos meninos através da sua boa educação. De facto, para que os 

meninos saiam aproveitados não só na ciência, mas também nos bons costumes, 

sustenta Gusmão que o mestre se distinga pela sua ciência e, sobretudo, pelo bom 

exemplo, e ao mesmo tempo que as crianças demonstrem respeito e obediência aos 

mestres, aios e tutores.  

Desejando que os meninos saiam bem ensinados da mão do mestre, Gusmão 

afirma ser indispensável que este faça um uso adequado da disciplina, dividindo-a, 

segundo a lição de Santo Agostinho, em correção (com o temor) e instrução (com o 

amor). Ocupando-se desta temática em diferentes textos, servindo-se da exploração 

simbólica do Corvo e da Pomba na arca de Noé, Gusmão enfatiza a necessidade de os 

pais (e os mestres, aios e tutores por delegação de autoridade) utilizarem de forma 

prudente a disciplina para criarem honestamente os filhos, evitando demasias nos 

regalos, ociosidades e liberdades381. Retomando e reorganizando princípios pedagógicos 

                                                                                                                                                     
para o «Catálogo» do Padre Espinello [Pietro Antonio Spinelli, 1555-1615, Maria Deipara thronus dei. 
De Virginis beatissimae Deiparae Mariae laudibus praeclarissimis... opus ex sacris litteris, Sanctis 
Patribus, ac rationibus theologicis depromptum. Accessit appendix. cuius tractatus, ac quadruplicem 
totius operis indicem versa pagina indicabit. Auctore Petro Antonio Spinello Neapolitano e Societate 
Iesu, Neapoli, ex typographia Tarquinij Longhi, 1613]. 
379 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 289-90. Para que os filhos fossem 
criados na piedade da Virgem, aconselha que os pais lhes contem exemplos de quanto a Virgem favorece 
os seus devotos, principalmente os mininos, matéria de que se ocupou largamente na obra Rosa de 
Nazareth nas Montanhas de Hebron (1715). 
380 A este respeito, Francisco Rodrigues sintetiza que, de acordo com os princípios enunciados na Ratio 
Studiorum, no quadro da pedagogia jesuítica propunha-se uma educação, nas letras e nas virtudes, em que 
«tudo depende do professor» (A formação intelectual do Jesuíta, Porto, Livraria Magalhães & Moniz, 
1917, p. 9). 
381 Refletindo sobre os principais cuidados a ter na educação dos meninos, Gusmão repete a ideia de que 
os filhos criados em liberdade dão usualmente mostras de maus costumes e procedimentos desonestos, 
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que chegaram ao seu tempo, Alexandre de Gusmão, num registo que retoma, reelabora e 

compendia uma ampla «literatura» anterior, sobretudo de cariz «humanista», propõe 

uma educação rigorosa e vigilante, preceituando o recurso à disciplina, à humilhação e 

subjugação dos ímpetos e vontades pueris, ordenando que os meninos sejam criados no 

santo temor e amor de Deus382. De um modo recorrente, o autor avisa que a eleição 

entre o bem e o mal eterno se deve colocar no acerto da educação e disciplina dos mais 

novos: pela boa criação merecem os pais o bem eterno dos filhos e a sua própria 

salvação; aos pais que por um amor desordenado não castigaram os excessos dos filhos 

e aos meninos viciosos que se perderam pela negligência dos pais estão reservados os 

tormentos infernais para sua punição383. 

Na proposta de Alexandre de Gusmão, o recurso ao castigo é apresentado como 

próprio dos pais que amam verdadeiramente os filhos: «os pays honrados, & que 

dezejam a boa creaçam, & ensino dos filhos, pedem aos mestres com todas as 

instancias, que os assoutem, & que lhes nam perdoem culpas sem castigo», 

acrescentando que «Saudaveis sam os assoutes, que em vossas casas dais a vossos 

filhos, mas os da escolla sam mais proveitosos á vida, porque aproveitam aos vossos, & 

mais aos alheios; porque o minino com o assoute proprio se emenda; & com o alheio se 

acautella, & vai cobrando temor, & com elle o respeito»384. É neste contexto que se 

                                                                                                                                                     
«& nam se pode crer, o quam mal criados eram todos pella liberdade, com que criavam seus filhos, pella 
qual rezam sahiam todos nos costumes, & máos procedimentos, mui semelhantes a seus Pays» (Historia 
do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 119). De modo a contrariar o carácter voluntário 
destes filhos mal criados, preceitua o pedagogo jesuíta a disciplina, «aquella doutrina, com que por meyo 
do castigo o pay morigera o filho, ou o mestre o discípulo» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na 
idade da puericia, p. 72). Para uma análise comparativa das conceções pedagógicas de Gusmão, Locke e 
Fénelon, em particular no uso das práticas disciplinares, leia-se o artigo de J. Ferreira GOMES, «Três 
propostas pedagógicas de finais de seiscentos: Gusmão, Fénelon e Locke», Revista Portuguesa de 
Pedagogia (2ª Série, Ano XXII), vol. 22, 1988, pp. 267-291. 
382 «Se quereis acertar neste particular, fazey com os filhos meninos, o que Deos mandava fazer aos 
Pombinhos, que se lhe offerecião no altar. Torcia-lhes o Sacerdote o pescoço, quebrava-lhes as azas, e 
desta forte os offerecia a Deos. Se quereis ver bom logro dos vossos Pombinhos (se he que sois como 
cazal de Pombas) torcei-lhe o pescoço, humilhando-os, e quebrando-lhes os impetos pueris: quebrai-lhes 
as azas, para que naõ voem, onde querem livremente. Desta forte os fareis dignos do altar de Deos, e 
havereis delles bom logro» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 137); «Se tendes 
filhos, ensinaios, & domaios, desde sua puericia; quebrailhe os brios em quanto sam moços; açoutaios em 
quanto sam mininos; porque nam succeda, que depois de grandes se façam rebeldes, & nam tomem 
vossos conselhos, com dor de vossa Alma, ou com magoa de vosso coraçam» (A. GUSMÃO, Arte de 
crear bem os filhos na idade da puericia, p. 2). 
383 Na Eleição III, apresentando «No Ceo amor dos bemaventurados entre si, No Inferno odio dos 
cõdenados entre si», são identificados no fogo do Inferno «pays, & filhos, que por falta de doutrina, & 
demazia de amor desordenado se condenaraõ; & he justo juizo de Deos, que o amor desordenado dos 
pays nesta vida se converta em verdadeyro odio na outra» (Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 125). 
384 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 304 e 305. Convicto de que «O 
pay que ama a seu filho, não cessa de o açoutar» (pp. 415-4166), em vários momentos insiste na 
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deve ler a recomendação para que os pais vigiem e repreendam os filhos desde a 

puerícia, corrigindo os seus defeitos com a vara do castigo de modo a obter um duplo 

efeito: com a vigilância e a disciplina se livra o menino da morte temporal, como se 

compreende da parábola de uma mãe que criara dois filhos de modo contrário, sendo 

que «hum foi criado com mimo, & outro com rigor, hum pelo mimo com que a mãy o 

creava, era molle, dissoluto, & de muito poucas esperanças; o segundo, porque sempre 

fora castigado, corregido, & creado com rigor, era forte, modesto, & de boas 

esperanças»; a mesma vigilância livra também o menino da morte eterna, ensinando que 

«com o assoute se corrige, & se faz o minino timorato a Deos, & de bons costumes; & 

habituado desde minino na virtude, persevera de ordinario atè o fim de sua vida, com 

que assegura a salvaçam, & se livra do inferno»385. Acrescenta ainda que, se a 

repreensão verbal deve ser suficiente para emendar um menino de boa índole e que 

poucas vezes erra, no caso de um filho protervo, à repreensão por meio das palavras se 

deve juntar o castigo dos açoites, sob pena de o perder definitivamente e ofender 

gravemente a Deus: «Por isso alguns pays de familias prudentes, & dezejosos do bem 

de seus filhos, nam sómente lhes nam perdoam castigo conforme o conselho da 

salvaçam, mas ainda para os acautelar os assoutam pelos peccados alheios»386. 

Revelando conhecimentos acerca das especificidades da psicologia infantil, e 

convicto de que a educação de uma criança requer o uso de castigos, de modo a tornar a 

sua exposição mais clara Gusmão afirma que na correção dos filhos há de proceder o 

pai como o ourives trabalha uma lâmina de ouro: 

«assim se deve aver com os mininos o mestre, ou com os filhos os pays, 

                                                                                                                                                     
necessidade de disciplinar os filhos atempadamente, na idade da puerícia, quando mais necessitam da 
vigilância dos pais e do saber dos mestres: «Considere o prudente pay a mata de hortigas de vicios (…) 
pela negligente educaçam dos filhos, & aprenderá dahi, como Salamam, a disciplina, ou como deve 
disciplinar os seus em quanto sam capazes (…) porque assim como a roseira se se nam açouta a seu 
tempo, nam dá rosas, & os craveiros se senam aguam a suas horas, nam dam cravos; assim o filho se se 
naõ disciplina a tempo, que he na idade da puerícia, nam vem a ser de proveito» (p. 12). 
385 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 313. Considerando a disciplina e o 
recurso aos castigos uma prática indispensável para a boa educação dos meninos, para que surta efeito, 
Gusmão aconselha as mães a doutrinarem os filhos com mais rigor e os pais com mais brandura: «E se 
ambos os pays tem necessidade deste aviso, as mãys com maior razam, porque como o amor dos filhos he 
nas mãys mais tenro, sam mais faceis, que os pays em lhes perdoar. Por isso compara Salamam a doutrina 
do pay á luz da candéa, & a da mãy á luz da vella, porq a luz da vella se fomẽta cõ a cera feita cõ os 
ferroens das abelhas, q significa rigor, e a candéa com óleo de oliveira, que significa brandura; & as mãys 
como mais tenras, tem mais necessidade, que lhes encomendem, que se ajudem na doutrina dos filhos do 
estimulo do rigor; & os pays como mais severos tem mais necessidade os advirtam, se valhaõ nos castigos 
dos filhos do óleo da brandura» (p. 318). 
386 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 315. 
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que sam huns pedaços de ouro, em que se ham de engastar as pedras 

preciosas de todas as virtudes; nam ha de ser tudo martellar, nem tudo 

abrazar, he necessario tambem pulir, ajuntando com a força a mansidam, 

usando hora do instrumento brando, & hora do riguroso».387 

Note-se, contudo, que embora incentive os pais a usarem a vara ou a palmatória 

para o castigo dos filhos, desaconselha aos mais imprudentes o uso de instrumentos 

ásperos que ofendam a saúde corporal e ponham em risco as vidas dos menores. Por 

este facto, recomenda moderação388 em todas as punições e alerta para os efeitos 

negativos que resultam do excesso de açoites e repreensões, lembrando que a severidade 

em demasia gera uma perpétua inquietação e ocasiona o desamparo dos filhos e a fuga 

dos escravos. No mesmo sentido, aconselha os pais a não punirem os filhos no preciso 

momento em que estes cometem algum erro, porque, estando de ânimo alterado, 

orientam as suas ações pelos impulsos da cólera. Em alternativa, persuade-os a 

guardarem a punição para a madrugada, quando estiverem já mais tranquilos para 

aplicar somente o rigor que a culpa merece. 

Por estes conselhos se percebe que Gusmão não é favorável a uma forma de 

disciplina que faça uso de extrema violência, ainda que as imagens literárias – algumas 

ecoando tópicos recorrentes em tratados didáticos e moralizantes anteriores ou em 

textos bíblicos – por vezes sugiram o contrário. No pensamento deste pedagogo, a 

correta educação de uma criança deve basear-se num amor paternal capaz de «temperar 

o rigor com o amor, & com a brandura a severidade»389. Com a preocupação de que os 

                                                   
387 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 321. 
388 Gusmão insiste na necessidade de moderação na aplicação dos castigos, até porque a severidade 
excessiva ou as repreensões muito frequentes ocasionam muitas vezes que os meninos se tornem ainda 
piores por perderem o pejo do pecado: «He como as cordas da viola, se apertam muito com ellas, 
quebram, se as afroxam demasiado, nam soam; para que a viola faça boa consonância, he necessario 
temperalla, apertando com hũas mais, & com outras menos, com moderaçam sempre, & nunca com 
demasia.» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 323). Também com o 
exemplo do Corvo e da Pomba podem os pais aprender a moderação com que devem criar os filhos, 
evitando as demasias e a liberdade: «Da Pomba, e mais do Corvo podem os pays aprender a moderação, 
que devem guardar com os filhos. Nem como o Corvo, que não dá de comer aos filhos; nem como a 
Pomba, que o tira da boca para os fartar. Todo o excesso he mao: o necessario he, o que basta; porque 
criar os filhos com demasiado regalo, he botalos a perder. Que se póde esperar do filho creado à vontade 
com regalos? galas, e ociosidades, senaõ, que saya voluntario, froxo, e de pouco prestimo, quando naõ 
saya deshonesto» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé , pp. 136-137). 
389 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 324. De acordo com Barbosa 
MACHADO, o pensamento moderado e equilibrado de Gusmão manifestou-se também durante o seu 
governo da Companhia, «deixando sempre saudosos os súbditos da sua natural benevolência mais própria 
da ternura de Pay, que da severidade de Prelado» (Bibliotheca Lusitana, I, p. 95). 
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pais não incorram nos nocivos extremos do mimo e do rigor, da indulgência 

descomedida e da severidade demasiada, sob pena de os meninos se tornarem mimosos 

ou cruéis, propõe que a sua educação se faça através de um amor igual (estendendo-se a 

todos, sem desprezar ou favorecer algum filho em particular), solícito (cuidando do seu 

sustento e da doutrina), vigilante e bem ordenado (não antepondo o amor dos filhos ao 

amor de Deus ou o bem temporal ao eterno). Além disso, tendo desejo de criar meninos 

bons cristãos, repreende os pais que expressam profundos sentimentos de tristeza na 

morte dos filhos pequenos, explicando que se estes asseguram pela sua inocência a 

salvação da alma, aqueles, se lhes tiverem um amor bem ordenado, devem alegrar-se da 

sua felicidade eterna e não revelarem um sofrimento que indicia a falta de fé e de 

esperança na caridade divina. 

No domínio das matérias e atividades que favorecem a educação da puerícia, com 

o aviso de que os meninos que são introduzidos no exercício das letras depois da 

primeira idade usualmente manifestam maiores dificuldades, Gusmão assegura ser 

muito digno de louvor que se «apliquem os filhos na puericia ao estudo das letras, ao 

menos a ler, & escrever»390. De acordo com a conceção pedagógica dos jesuítas, os 

«exercícios honestos» eram ordenados pelos seus intuitos moralizadores e educativos, 

conhecendo-se o uso eficaz que fizeram das representações teatrais (ainda que sejam 

conhecidas as críticas que fora dos colégios se faziam às comedias), de jogos ou 

distrações relacionadas com a leitura, a escrita e o contar, e, embora com moderação, a 

música ou os ofícios manuais (desenhar, pintar…). Destarte, a par da aprendizagem dos 

primeiros rudimentos nas escolas de bê-á-bá e dos estudos secundários recebidos nos 

colégios, o tema dos jogos, de grande importância no contexto da doutrinação da 

Companhia, mereceu igual atenção do padre jesuíta. Retomando precauções enunciadas 

por moralistas anteriores, recomenda a prática de «alguns jogos, & brincos pueris, 

honestos, & proprios daquella idade»391 para desenfado do estudo e redução da 

ociosidade. A este respeito, considerando que é próprio dos meninos de pouca idade o 

gosto por brincar, e apresentando a ociosidade como escola de todos os vícios, preceitua 

que os infantes bem-criados folguem a seu tempo, embora sempre com a permissão dos 

pais ou dos mestres. Neste capítulo, entre os entretenimentos mais honestos, indica os 

«jogos pueris formados das letras do alfabeto, para que juntamente se recreassem, & 

                                                   
390 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 342. 
391 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 367. 
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aprendessem as letras do A.B.C.», o jogo de cavalinho de cana, de pares e de nones, os 

jogos do pião e corropio, o jogo do aro ou ainda o jogo da pela. Para além destes jogos, 

afirma o autor, outras atividades são indiciadoras da boa inclinação dos meninos, como 

«o fazer Altares, Presepios, arremedar o Sacerdote, & o Prégador», tendo por exemplo 

as ações de meninos santos, como S. Bernardino, Santo Atanásio e S. Francisco de 

Borja392. Em contraste com os jogos que favorecem a aprendizagem e em simultâneo 

proporcionam o recreio indispensável, Gusmão esforça-se por avisar os pais dos perigos 

que resultam dos jogos ilícitos («balhos, danças, & outros certos brincos, de que os 

mininos aprendem máo exemplo, & abrem os olhos para a malicia»393), dos jogos 

nocivos para a vida e os bons costumes («jugar pedradas, esgremir, correr a cavallo, & 

outros semelhantes, em que os mininos aprendem a ser espadachins, impacientes, 

crueis, & soberbos, & correm grandes riscos, & desventuras. (…) he bom conselho nam 

permittir aos filhos mininos facas, espadas, escopetas»394) ou dos jogos defesos («dados, 

cartas, & outros, que sam proprios de tafularia; porque o pay, que permitte o filho ser 

taful em minino, que espera venha a ser em mancebo, senam ladram, perjuro, blasfemo, 

prompto para todo o mal»395). 
                                                   
392 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 367-373. 
393 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 370. 
394 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 370-371. 
395 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 372. De modo a exemplificar a 
persistência das reflexões acerca dos jogos e distrações recomendados para combater o ócio, lembre-se 
como o P.e Mestre Inácio Martins, embarcado numa nau que combatia a pirataria ao longo da costa, 
pregando e usando da conversação para falar de Deus aos soldados e os incitar à virtude, nas palavras do 
autor anónimo de Da Vida e virtudes do Sancto Varão Mestre Ignacio Martins, «Não tratava de tirar aos 
fidalgos todo o genero de jogo por escusar oçiosidade e outros viçios mais damnosos». Acrescenta, 
porém, que «depois de terem jogado hum pedaço se hia ter com elles e com sua boa pratica e conversação 
lhe fazia logo dar de mão ao jogo e ouvir com attenção o que lhe lia de hum livro spiritual com que os 
consolava» (José Adriano de Freitas CARVALHO, «Um pregador em tempos de guerra: Inácio Martins, 
S. J.: seis sermões contra os ingleses (1588-1596) e cinco cartas de viagem por Europa (1573-1574)», A 
Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – espiritualidade e cultura, Actas do 
Colóquio Internacional, Maio 2004, p. 240). Com diferentes objetivos, e dirigidas a leitores específicos, 
são inúmeras as advertências relacionadas com a temática dos jogos nas cartas de «instrução» de jovens 
nobres: na já referida Instrucción de Juan de Veja para su hijo, lê-se o aviso de que «Jugar no se ha de 
hazer en ninguna manera, y quando se huviere de hazer, ha de ser teniendo más edad, y no por oficio, sino 
en ocasión de alguna fiesta, o que quisiesse jugar elrey»; nas Lembranças que o Marichal Dom Fernando 
Coutinho deu por escrito a seus filhos Dom Álvaro e Dom Francisco partindo eles para a jornada da 
Baýa, «Não jugueis por nenhum modo jogos de para nem semelhantes, porque deles não resultão senão 
paixoens, brigas, ódios, e quebra de amizades; e mais a vós que sois colérico; para vos desenfadardes 
bastão hũas cargas, hũa polha, huns piques, e outros jogos desta qualidade; e fugi quanto puderdes de 
jugar mãons»; um último exemplo, a Instrucção de D. António Álvares da Cunha a seu filho D. Joam 
Lourenço passando aos Estados da Índia, associa os perigos do jogo aos malefícios ocasionados pela 
mulheres, «O Scila e Cáribdis em que naufragão todos aquelles que surcam os pélagos militares», 
avisando que «a lascívia vos ha de tirar a saúde, levar a fazenda e arriscar a alma e o jogo arriscar a vida, 
destruir a fazenda e arriscar, digo perder a alma» (José Adriano de Freitas CARVALHO, Pais e Nobres I 
– Cartas de instrução para a educação de jovens nobres (séculos XVI-XVIII), pp. 65, 103-104, 165). 
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Reordenando preceitos observados em manuais de comportamento e obras sobre o 

casamento – em Portugal, desde, por exemplo o Espelho de Casados (1540) do doutor 

João de Barros à Carta de guia de Casados (1651) de D. Francisco Manuel de Melo –, e 

apropriando-se dos princípios expostos por S. Jerónimo na Epístola a Leta396, Alexandre 

de Gusmão dedicou o capítulo final do seu tratado à questão da educação feminina, 

embora possamos compreender que muitos dos conselhos que dissemina pela obra 

sejam válidos para ambos os sexos. Assim, se por um lado Gusmão insiste no 

tradicional recolhimento a que se deve sujeitar o universo feminino, por outro julga ser 

conveniente e louvável que todas as meninas, como os rapazes, tenham acesso ao ensino 

das artes liberais, ou ao menos aprendam a ler e escrever, e aquelas que se destinem ao 

estado religioso aprendam alguns princípios da língua latina397. Equacionando a 

especificidade da criação das meninas, a partir de um sermão de S. João Crisóstomo, 

Gusmão instrui os pais a guardarem as filhas com recato, não as expondo à vista de 

pessoas importunas. Para tal, aconselha que se tratem as filhas como as «meninas dos 

olhos», conservando-as com guarda e recolhimento, vigilância e cuidado398, não 

consentindo que saiam à rua, «depois de desmamadas», a folgar com os mininos, nem 

lhes permitindo, depois de crescidas, visititas impertinentes. Neste sentido, 

                                                   
396 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 386-387. Utilizando as epístolas 
de S. Jerónimo a Leta e a Santa Paula, e convocando os exemplos de de mulheres insignes em letras, 
sabedoria e doutrina, Gusmão inclui-se no conjunto de moralistas que nos séculos XVI e XVII refletiram 
sobre a educação feminina nos domínios moral e religioso. Sobre esta questão, leia-se de Maria de Lurdes 
Correia FERNANDES, Espelhos, cartas e guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica 
(1450-1700), em especial os capítulos III e IX. 
397 Sobre as recomendações para a educação das meninas, Gomes FERREIRA, procedendo a uma leitura 
comparativa das propostas de Gusmão com o pensamento exposto por dois pedagogos coetâneos, mas que 
lograram uma projeção bem mais elevada, conclui uma certa novidade do pensamento do padre jesuíta de 
Belém da Cachoeira, abordando temas que viriam a ser desenvolvidos dois anos depois por Fénelon, em 
De l’éducation des filles: «Nas últimas páginas da Arte de criar bem os filhos na idade da puerícia, 
destinadas a dar algumas recomendações sobre a educação das crianças do sexo feminino, Alexandre de 
Gusmão (1685, pp.377-386) deixa-nos perplexos: se, por um lado, insistia na tradicional idéia do austero 
recolhimento doméstico, desde a infância, por outro, achava conveniente e louvável que as meninas, tal 
como os rapazes, usufruíssem do ensino das artes liberais ou, pelo menos, da aprendizagem da leitura e da 
escrita. Dois anos mais tarde, um outro clérigo, num outro país, abordaria o tema com outra 
desenvoltura», concluindo que «não só se constata que as próprias divergências entre as três propostas 
pedagógicas nas são assim tão radicalmente diferentes que possam desvirtuar a existência de um amplo 
consenso entre Gusmão, Fénelon e Locke (…) de facto, o livro de Alexandre de Gusmão embora se 
ressinta dos defeitos literários do seu tempo, não é, sob alguns aspectos pedagógicos, inferior aos dois 
livros dos dois pedagogos estrangeiros» («Três propostas pedagógicas de finais de seiscentos: Gusmão, 
Fénelon e Locke», Revista Portuguesa de Pedagogia, 2ª Série, Ano XXII, vol. 22, 1988, pp. 271, 289 e 
291). 
398 Recorrendo à comparação com a «menina dos olhos», continua o padre jesuíta advertindo que «assim 
como a natureza guardou as mininas dos olhos com tantas teas, portas, & prizoens de capellas, pestanas, 
humores, vês, & membranas, assim se devem guardar as de casa com toda a vigilancia, & cuidado» (A. 
GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 377). 
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desculpando-as de serem acusadas de menor urbanidade, recomenda que as meninas se 

retirem para as recâmaras interiores sempre que os pais receberem varões em sua casa. 

A segunda advertência do padre jesuíta é para que as meninas sejam criadas desde os 

primeiros tempos na simplicidade de vida e na devoção. Em terceiro lugar, exorta os 

pais a que incitem as filhas ao amor da pureza virginal, afastando-as da familiaridade de 

todo o elemento masculino estranho e resguardando-as de criadas e amigas desonestas. 

Para se desviarem destes perigos, além da aprendizagem dos lavores femininos no seio 

da família – e ainda na lição aprendida em Vives e muitos outros autores do século XVI, 

de Malón Chaíde a Frei Luís de Granada –, propõe que as meninas se exercitem no 

caminho de Deus por meio do rosário, da lição espiritual e da devoção da Virgem, não 

se lhes devendo permitir mostras de vaidade, como «branquear os rostos, & rubricar as 

faces com cousas suppostas, nem de affeites demasiados, mas que andem honestas, & 

com peitos cobertos»399. 

A preocupação do P.e Alexandre de Gusmão com a boa criação das meninas, 

percetível nas instruções ordenadas para a educação moral e religiosa feminina, 

manifestou-se ainda na tentativa de edificar, na cidade da Baía, já depois de construído 

o Seminário de Belém, de uma casa de recolhimento e educação de meninas 

carenciadas, justificando este novo projeto com a necessidade de conservar a sua 

castidade. Conseguindo garantir o financiamento essencial para a construção e o 

sustento da casa através de somas em dinheiro e outros bens angariados, e sendo a 

intenção de Gusmão secundada pela vontade de outras figuras religiosas, o projeto não 

foi autorizado pelo Geral da Companhia de Jesus. Sem indicar as justificações para esta 

recusa, o biógrafo, usando este episódio para enaltecer uma vez mais a virtuosa 

obediência caraterística de Gusmão, salienta que o padre inaciano acatou por inteiro a 

decisão contrária, não se esforçando sequer por explicar as suas razões ou refutar a 

desaprovação a que outros moveram o superior da Ordem400. 

                                                   
399 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 382. 
400 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 22-23. Acerca destes factos, Luiz MOTT, 
em Rosa Egipcíaca. Uma santa africana no Brasil, Rio de Janeiro, Bertrand, 1993, informa que, em 
meados do século XVII, «os agostinianos descalços da Bahia, apoiados pelo Padre Alexandre de Gusmão, 
solicitaram permissão para fundar outro recolhimento na Bahia, mas o projecto não foi adiante» (p. 270). 

Ainda que desconheçamos as razões objetivas que motivaram o indeferimento da pretensão do P.e 
Gumão, note-se que, após a fundação do primeiro convento no Brasil, o Convento de Santa Clara do 
Desterro (1677), no quadro de uma orientação política estribada em fatores de índole económica, social e 
demográfica, a coroa apenas concedeu autorização para a fundação de três novos conventos já em meados 
do século XVIII: o Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, erigido com os legados de João de 
Miranda Ribeiro e Manuel Antunes de Lima (licença real de 1733), o Convento de Nossa Senhora das 
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Como procurámos demonstrar, a extrema atenção prestada por Alexandre de 

Gusmão às questões pedagógicas integra-se, como aliás todo o seu labor, nas 

orientações definidas pela Companhia. Basta pensar na divulgação que no seio dos 

diferentes colégios jesuítas teve um pequeno texto que circulou, embora exista um ou 

outro exemplar autónomo, encadernado com os Contos de Proveito e Exemplo (1575) 

de Gonçalo Fernandes de Trancoso e que pode ser tomado como uma primeira tradução 

para português, embora com alterações e adaptações, da celebérrima obra de Giovanni 

Della Casa, Il Galateo (1558). Intitulado Policia e urbanidade christam no trato, e 

conversaçam401 – e por vezes acompanhado da edição latina402 – a obra mostra bem a 

importância que a Companhia concedia aos «preceitos» de urbanidade e a uma inserção 

harmónica na sociedade, em nome de um modelo de perfeição cristã que era também 

uma pauta de comportamento social modelar. Desse ponto de vista, Alexandre de 

Gusmão retoma, reproduzindo-os e adaptando-os, muitas vezes em fórmulas tidas como 

mais eficazes ao gosto do tempo, princípios que Vives e Erasmo, entre outros, 

divulgaram e que a Companhia tornou seus em nome de um ideal de harmonização 

social que «acordava» a perfeição espiritual com a perfeição «social», acreditando, na 

lição aprendida nos autores humanistas, nas potencialidades da educação na formação 

dos homens, mesmo em contextos tidos como mais adversos, como eram muitas vezes 

sentidos os espaços onde a evangelização ainda era uma prioridade.  

 

 Educação no Seminário de Belém da Cachoeira 

Tendo a Companhia de Jesus sido instituída com a Formula Instituti aprovada por 

                                                                                                                                                     
Mercês, por incitamento de D. Úrsula Luísa de Monserrat, herdeira de Pedro Barbosa Leal (1735), e o 
Convento de Nossa Senhora da Soledade e Coração de Jesus, fundado em 1741 pelo P.e Gabriel 
Malagrida, com aprovação real para admitir 40 freiras em 1751. Cf. Susan A. SOEIRO, «The feminine 
orders in colonial Bahia, Brazil: economic, social and demographic implications, 1677-1800», in 
Assunción LAVRIN (org.), Latin American Women. Historical Perspectives, Westport, Greenwood 
Press, 1978, pp. 173-197. 
401 Policia e urbanidade christam no trato, e conversaçam composta pellos padres do collegio 
Mussipontano da Companhia de Iesv e traduzido por Joam da Costa, em Lisboa, na Officina de 
Domingos Carneyro com licença Anno 1681, in Historias primeira, segunda, e terceira parte que contem 
contos de proveito, & exemplo, para boa educaçam da vida humana compostos por Gonçalo Fernandes 
Trancozo leva no fim a Policia, & vrbanidade christãa, em Lisboa, na Officina de Domingos Carneyro, 
com licença anno 1681. 
402  SCHOLA / URBANI-/TATIS, / SIVE / communis vitae / inter homines mo-/rum elegantia // Cum 
Licentia Superiorum / MONACHII, / Typis MARIAE MAGDALENAE RAU-/HIN, Viduae, 1697 (Inclui 
o APPENDIX / CONVIVALIS (37 regras), um INDEX CAPITUM e o CONVICTUS / 
MUSSIPONTANUS / AD LIBRUM). 
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Paulo III, através da bula Regimini militantis Ecclesiae, de 27 de setembro de 1540, e 

confirmada por Júlio III, a 21 de julho de 1550403, para promover a defesa e a dilatação 

da fé católica por meio da pregação, das leituras públicas, do ensino da palavra de Deus, 

dos exercícios espirituais, da doutrinação dos meninos e dos ignorantes, da audição de 

confissões e administração dos restantes sacramentos aos fiéis para consolação 

espiritual das suas almas, a verdade é que a preocupação com o ensino elementar não se 

encontrava entre os ministérios próprios dos irmãos inacianos nos «documentos 

fundadores»404, atendendo à falta de religiosos para acudir a todas as atividades 

assistenciais. Embora existissem escolas orientadas para o ensino da doutrina cristã nas 

principais cidades italianas do século XV, através de leigos que liam o catecismo aos 

domingos e em dias de festa, e por força da ameaça da Reforma Protestante se tenha 

assistido a uma maior preocupação com o ensino dos princípios cristãos a camadas mais 

alargadas da sociedade quinhentista, com o objetivo de diminuir a ignorância e a 

superstição que obstavam à fé católica, somente com a abertura do Colégio S. Nicolò de 

Messina (1548) a alunos não jesuítas, a fundação do Colégio Romano (1550), destinado 

a formar professores, e o Colégio Germânico vocacionado para a formação de padres 

para as missões na Alemanha, a Companhia de Jesus deu início ao projeto pedagógico 

que lhe mereceria múltiplos louvores – e também críticas – ao longo dos tempos405. A 

partir de então, rapidamente se multiplicaram as escolas dirigidas por jesuítas, pelo que 

se impunha uma uniformização das práticas pedagógicas aplicadas em diferentes 

contextos. Num primeiro momento, com o intuito de regular a formação intelectual dos 

inacianos e o modo como deveriam exercer o seu apostolado nos colégios e 

universidades, na parte IV das Constituições da Companhia de Jesus, concluídas em 

1556, expõe-se o plano pedagógico a ser seguido em todos os colégios da Ordem, 

                                                   
403 «Fórmula del Instituto aprobada por Julio III», Obras Completas de San Ignacio de Loyola, edición 
manual, transcripción, introducciones y notas de Ignacio Iparraguirre, Madrid, [Editorial Catolica], 1982, 
p. 410. 
404 Na IV parte das Constituições da Companhia de Jesus, lê-se que «Enseñar a leer y escrebir tambíen 
sería obra de caridad, si hubiese tantas personas de la Compañía que pudiesen atender a todo, pero por 
falta de ellas no se enseña esto ordinariamente» (Const 4: 451). 
405 Para a compreensão do projeto educativo desenvolvido pelos jesuítas, codificado na Ratio Studiorum, 
um programa de estudos que conciliava, na tradição humanista, a «virtude» com as «boas letras», 
recomenda-se a leitura do capítulo VI («As escolas») de John W. O’MALLEY, The first jesuits, 
Cambridge-London, Harvard University Press, 1993; J. Ferreira GOMES, «O “Ratio Studiorum” da 
Companhia de Jesus», in Revista Portuguesa de Pedagogia, (2ª Série, Ano XXV), vol. 25, n.º2, 1991, p. 
139; Víctor INFANTES, «Las escuadras pueriles de San Ignacio. Textos docentes y técnicas pedagógicas 
de la Compañía de Jesús», in A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – 
espiritualidade e cultura, Actas do Coloquio Internacional, Vol. II, maio 2004, pp. 563-79. 
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determinando-se o modo de aceitar as fundações, o tributo devido aos fundadores, as 

condições que os colégios devem reunir, as regras por que se devem reger os escolares, 

os estudos que devem seguir, a organização das classes ou a educação espiritual que 

devem receber os alunos, constituindo as linhas gerais que orientam a prática 

pedagógica detalhada na Ratio Studiorum, cuja versão definitiva data de 1599406. 

Entrando em Portugal por vontade expressa de D. João III, que desde o início 

facultou os recursos necessários para a instalação da Companhia de Jesus no reino e o 

cumprimento do desígnio de propagar a fé cristã nos territórios ultramarinos, da Ásia à 

América, em 1546 foi criada a Província de Portugal, sendo nomeado primeiro 

provincial o P.e Simão Rodrigues. Nestes primeiros anos da Assistência Portuguesa, 

deu-se início à evangelização do Oriente, com a partida de Francisco Xavier para a 

Índia, fundou-se o Colégio de Jesus (1542), junto à Universidade de Coimbra, no 

princípio servindo de residência aos irmãos da Ordem inaciana, e o Colégio de Santo 

Antão (1553), em Lisboa, onde os jesuítas deram as primeiras aulas públicas em 

Portugal. Com o apoio do Cardeal D. Henrique, o Colégio do Santo Espírito, em Évora, 

orientado sobretudo a formação do clero eborense, foi elevado em 1559 à condição de 

Universidade por autorização do papa Paulo IV. Com a passagem do Colégio das Artes 

para o domínio da Companhia de Jesus, em 1555, e a implementação de colégios em 

centros urbanos como o Porto, Braga e Bragança até finais do século XVI407, 
                                                   
406  O processo de redação das normas pedagógicas da Companhia, com raiz nos princípios gerais 
expostos na parte IV das Constituições, teve impulso com a criação de uma comissão pelo Geral Cláudio 
Aquaviva, em 1581, para a elaboração da legislação a aplicar em todos as instituições de ensino 
governadas pelos jesuítas. Com uma primeira versão preparada em 1585, e então submetida a um período 
de experiência por vários mestres, o texto final foi impresso em 1598 e promulgado em todas as escolas 
da Companhia de Jesus por circular de 8 de Janeiro de 1599. Entre a numerosa bibliografia que se refere à 
Ratio Studiorum e ao seu processo de redação, ver Rómulo de CARVALHO, História do Ensino em 
Portugal: desde a Fundação da Nacionalidade até ao fim do Regime de Salazar-Caetano, Lisboa, 
Fundação Calouste de Gulbenkian, 2001; Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu, Introduzione e 
traduzione di Ângelo Bianchi, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2002; Ratio Studiorum : plan 
raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus, pres. L. Albrieux, Dominique Julia, trad. 
Léone Albrieux et Dolores Pralon-Julia, Paris, Belin, 1997; Gian-Mario ANSELMI, «Per un’archeologia 
della Ratio: dalla “pedagogia” al “governo”», in Gian Paolo BRIZZI (org.), La “Ratio Studiorum”. 
Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, Centro Studi “Europa 
Delle Corti”, Biblioteca del Cinquecento, Roma, Bulzoni Editore, 1981, pp. 11-42; Margarida 
MIRANDA, Código Pedagógico dos Jesuítas – Ratio Studiorum da Companhia de Jesus: Regime escolar 
e curriculum de estudos, Edição bilingue latim-português, Introdução, versão portuguesa e notas de 
Margarida Miranda, revisão de José Carlos de Miranda, Lisboa, Esfera do Caos, 2009; Joaquim Ferreira 
GOMES, «O “Ratio Studiorum” da Companhia de Jesus», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, 
Ano XXV), vol. 25, n.º2, 1991, pp. 131-54, e «O “modus parisiensis” como matriz da pedagogia dos 
jesuítas», Revista Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XXVIII), vol. 28, Nº1, 1994, pp. 3-27; ou 
ainda, no quadro das discussões em torno do método pedagógico jesuítico, Cézar de Alencar ARNAUT 
DE TOLEDO, «Razão de estudos e razão política: um estudo sobre a Ratio Studiorum», Acta 
Scientiarum, 22, 1, 2000, pp. 181-187. 
407 Rómulo de CARVALHO, História do Ensino em Portugal, pp. 286-88, 293-295, 298-299, 307-308. 
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consolidou-se um projeto que colocava as instituições de ensino no centro dos 

ministérios administrados pelos membros da Companhia de Jesus, servindo de modelo à 

organização escolar que assegurou em grande medida a formação cultural e intelectual 

durante o período do Brasil colonial. 

Liderados por Manuel da Nóbrega, os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, 

acompanhando a comitiva de Tomé de Sousa, primeiro governador-geral, e iniciaram de 

imediato a sua ação missionária, catequisando e instruindo os índios e mamelucos nos 

princípios da doutrina cristã e organizando as primeiras escolas de bê-á-bá ou ABC para 

os ensinar nos rudimentos de ler, escrever e contar408. Quinze dias após terem aportado, 

há notícia da ação educativa do mestre-escola Vicente Rodrigues na Baía e, no fim 

desse mesmo ano, o irmão Leonardo Nunes fundou em S. Vicente uma instituição de 

ensino médio409, progredindo a expansão da rede de instituições de ensino ao mesmo 

tempo que se compunham os primeiros catecismos410 bilingues, usados pelos 

missionários e pelos estudantes nos colégios, com realce para a Arte de Gramática da 

Lingoa mais usada na costa do Brasil do padre José de Anchieta411. No plano de redução e 

                                                   
408 A especificidade da catequese dos nativos das terras brasílicas, por interligar a doutrinação com a 
instrução nas letras e na língua portuguesa, foi definida por S. LEITE: «a Catequese dos Índios, nesta 
matéria de instrução, não se entende só a do ensino religioso do catecismo, a não ser com os adultos 
incapazes de mais; com os meninos inclui-se também o de ler, escrever, ou elementos», referindo-se o 
historiador da Companhia à aprendizagem das operações básicas de matemática (História da Companhia 
de Jesus, VII, p. 145). Acerca da organização das escolas de bê-á-bá nos primeiros anos da ação 
missionária dos jesuítas no Brasil, veja-se de Amarilio FERREIRA Jr e Marisa BITTAR, «Pluralidade 
lingüística, escola de bê-á-bá e teatro jesuítico no Brasil do século XVI», Educação & Sociedade, 
Campinas, v. 25, n. 86, abr. 2004, pp. 171-195; e «Casas de bê-á-bá e evangelização jesuítica no Brasil do 
século XVI», Educação Em Questão, Natal, v. 22. n. 8, jan./abr. 2005, pp. 153-181. 
409 Estas informações acerca da fundação das primeiras instituições de ensino dos rudimentos são 
fornecidas por S. LEITE, em Páginas de história do Brasil, São Paulo, Nacional, 1937, pp. 38-39. Ao 
mesmo tempo, adaptando ao Brasil o sistema de alfabetização e ensino religioso usado pela Companhia 
de Jesus em orfanatos de Lisboa, a pedido de Nóbrega, chegaram ao Brasil sete meninos órfãos para 
auxílio na atividade de conversão e redução dos indígenas, inaugurando-se o Colégio dos Meninos de 
Jesus da Baía em 1550, abrindo-se três anos depois outra instituição em São Vicente e uma terceira em 
São Paulo. Aquando da morte do P.e Nóbrega (1517-1570), a Companhia de Jesus tinha fundado cinco 
escolas de instrução elementar (Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, São Vicente e São Paulo de 
Piratininga) e três colégios (Baía, Rio de Janeiro e Pernambuco), com classes de Latim e Humanidades. 
410 Ana Palmira Bittencourt Santos CASIMIRO ocupou-se dos primeiros catecismos e cartilhas, fazendo a 
sua contextualização e procedendo a uma leitura global, em «Cartilhas e catecismos usados no Brasil 
colonial», Revista Educação em Questão, v. 22, n. 8, p. 182-205, jan./abr. 2005. No contexto de 
evangelização da Companhia de Jesus em Portugal, acerca do uso de cartilhas para o ensino da doutrina 
cristã aos pueri, veja-se para o século XVI, o caso do padre Mestre Inácio Martins (1531-1598), em José 
Adriano de Freitas CARVALHO, Poesia e hagiografia, Porto, Centro Inter-Universitário de História da 
Espiritualidade, 2007, max. pp. 7-175. 
411 Utilizada em versão manuscrita por volta de 1556 no colégio da Baía, esta gramática em língua tupi 
seria impressa dois anos antes da morte de Anchieta (1534-1597), em Coimbra, por António Mariz, em 
1595. 
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civilização dos silvícolas à língua e cultura dos colonizadores412, as escolas de 

rudimentos e os colégios e residências estabelecidos para o ensino dos dogmas da fé 

católicas, das letras e dos bons costumes, e pouco tempo depois orientados também para 

a formação de missionários e padres autóctones, auxiliando a colonização portuguesa, 

receberam da coroa privilégios e doações destinados a custear a atividade apostólica e 

assegurar a manutenção dos colégios413. Nas décadas seguintes, desenvolveu-se o 

ensino secundário, reconstituindo em contexto colonial a estrutura curricular das escolas 

do reino, com aulas de gramática (latim), retórica, humanidades, filosofia moral (casos 

de consciência), teologia e lógica. Funcionando estes colégios em regime de externato 

para os filhos dos moradores, refira-se que somente em 1687 se instituiu o ensino na 

modalidade de internato com a fundação do Seminário de Belém414, situado no lugar de 

Cachoeira, recôncavo baiano, concretizando-se a conceção pedagógica proposta pelo P.e 

Alexandre de Gusmão na Arte de Criar os filhos na idade da puerícia. 

Tendo desempenhado diferentes cargos educativos e de governo nos colégios 

jesuíticos e percorrido diferentes regiões do Brasil, conhecendo as necessidades 

assistenciais, espirituais e educativas dos moradores de terras mais remotas, em Carta 

ao Padre Geral Charles de Noyelle, da Baía, a 4 de junho de 1687, Gusmão solicitou o 

consentimento para construir um seminário consagrado ao mistério do Nascimento do 

Salvador415, em resposta aos pedidos dos moradores do recôncavo baiano, desprovidos 

dos serviços espirituais de um sacerdote416 e necessitados de uma instituição que 

                                                   
412 Cf. Marisa BITTAR e Amarilio FERREIRA Jr., «Infância, catequese e aculturação no Brasil do século 
XVI», Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 81, n. 199, set./dez. 2000, pp. 452-463. 
413 Sobre a ação educativa e catequética dos colégios da Companhia no Brasil, e sua influência no 
processo colonizador e evangelizador, ler Beatriz Vasconcelos FRANZEN, «Os colégios jesuíticos no 
Brasil: educação e civilização na colónia (1549-1759)», Brotéria, Lisboa, 2002, v. 155, n.º1, pp. 69-91; 
Elisabeth Juchen Machado LEAL, «A Companhia de Jesus: origens da educação no Brasil», Revista 
Portuguesa de Pedagogia (2ª Série, Ano XXIII), vol. 23, 1989, pp. 61-73. 
414 Iniciando-se as obras do Seminário a 13 de abril de 1687 (Bras. 10-2, f. 273), devemos entender a data 
de 1686, inscrita no frontão da Igreja e registada nas próprias palavras de Gusmão, como a indicação do 
ano em que o pedagogo idealizou a sua construção: «Foy fundado na era de 1686. naõ teve outro 
Fundador, nem fundaçaõ, mais que a providencia da Senhora, debayxo de cujo nome de N. Senhora de 
Belem foy fundado. A casa he a mayor, & mais fermosa do Brasil, capaz de receber duzentos meninos; a 
Igreja, & Sacristia a mais linda, & de ricas pessas, que o Brasil tem» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth 
nas Montanhas de Hebron, p. 362). 
415 Gusmão dá conta de que foi o Seminário consagrado a este mistério, «porèm a devoçaõ dos fieis, & 
amor da Virgem, que Deos imprime nos corações de todos, trocando o nome de todo o mysterio costuma 
chamar a Igreja de N. Senhora de Belèm, & o destricto, ou Comarca naõ tem outro nome, senaõ o de 
Belèm» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 365). 
416 Além de formar os meninos em piedade e nas letras, o Seminário de Belém cumpriu, no recôncavo da 
Baía, a função assistencial desempenhada pelos colégios nos meios urbanos, nomeadamente através da 
pregação e da confissão: «Qui sacerdotes e sociis in seminario degunt, [443v] non solum quatuor vicinis 
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socorresse os seus filhos com os princípios da fé e a instrução nas letras417, 

comprometendo-se a prover o que fosse necessário para a sua edificação 418. De acordo 

com a documentação consultada, reunidos em consulta os padres mais autorizados, 

todos (com exceção de um, que não é identificado) concordaram com o projeto 

pedagógico proposto por Gusmão, considerando-o uma obra grata a Deus e de grande 

utilidade para a localidade. Enquanto a obra não se concluiu, organizou-se na região 

uma missão de dois religiosos com o encargo de proceder à consolação espiritual e 

reforma de costumes dos habitantes. De modo a fundamentar a indispensabilidade de se 

construir o seminário, o padre jesuíta destacou a inexistência de uma instituição pública 

ou privada onde os filhos dos moradores daquela vasta região pudessem ser educados 

nas letras e instruídos na piedade cristã. A este propósito, embora as escolas da 

Companhia estivessem abertas a todos, e à juventude da cidade não fosse difícil 

frequentar os colégios, sublinha que muitas eram as contrariedades para os meninos que 

viviam no campo, afastados pela distância e expostos aos perigos da cidade, 

nomeadamente o costumado desejo de vestes sumptuosas, as companhias perniciosas ou 

os preços dos alimentos. Por estes motivos, refere Gusmão, a maioria dos pais optava 

por manter os filhos junto de si, ignorantes mas de vida honesta e pia, escondendo-se 

                                                                                                                                                     
Paroeciis utiles, sed e longinquo etiam venientibus experimento esse constat, concionando, Poenitentium 
confessiones audiendo, et casuum dificultates, quae ad conscientiam pertinent, enodando; praesertim per 
quadragesimam, maioremque hebdomadam; quo tempore maior etiam, ad Domina patronis Misteria 
recolenda, concursus fieri solet, et Animorum commotio spectari.» (Bras. 9, ff. 443-443v). 
417 Cf. Bras. 3-2, f. 234: «Cum igitur has missiones in interiori meditullio visitassem anno superiori, 
quamplurimi incolarum Lusitanorum omni prorsum sacerdotum ope destituti a me enixe deprecati sunt, ut 
quemadmodum ad indos erudiendos tot domicilia haberemus, ita domum unam ad filios suos in doctrina 
educandos, atque in latinitate informandos, nec nona divina excipienda, aedificare dignaremus; ad 
fabricam, vietumq necessaria praesto se daturos promittentes». Na verdade, a construção do Seminário 
iniciou-se a 13 de abril de 1687, ainda que só no mês de junho tenha o P.e Gusmão cumprido a obrigação 
de requerer a necessária autorização do Superior para a fundação de um novo colégio: «decima tertia 
Aprilis anni 1687 jacit prima fundamenta Seminario Bethlemico» (Bras. 10-2, f. 273). Cf. S. LEITE, 
História da Companhia de Jesus no Brasil, p. 190. 
418 Cf. «Quare Puer Bethlemicus cui dicatum, consecratumq opus est, a P. V.a postulat, ut tam sanctis 
annuat votis, quam primum hanc nobis opportune mittens facultatem, ne candidatorum vota, qui jam 
prope quinquaginta et amplius numerantur, diutini retardentur. Operi neq pecuniae, neq materiae desunt, 
satis superq necessaria praebentibus incolas. Scholares, sive convictores sumptibus parentum alendi sunt, 
nostrem autem ex ipsi quoq abunde satis vivent» (Bras. 3-2, f. 234). A construção do Seminário contou no 
início com os favores de ilustres famílias, como referiu ao P.e Geral o Coronel de Distrito, Manuel de 
Araújo de Aragão: «me corre obrigação dar a V. R.dissima p.te as graças em nome de todo este povo por 
tam singular benefiçio de tanta utilidade pera o bem de nossas almas e boa criaçam de nosos filhos; 
pedindo a V. p.te Rdissima lleve adiante esta grande obra com seu favor, que se deos nos naõ castigara, 
estes anos com tantas mortes de escravos e falta de agoa já a obra estivera em outra altura» (Bras. 3-2, f. 
237). Mais tarde, outro elemento da família, António de Aragão de Meneses, acentuou o afeto devido ao 
Seminário, traduzido no oferecimento das terras e no concurso de esmolas (Bras. 4, f. 130). 
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nas silvas muitos engenhos que poderiam ser úteis à religião e à pátria419. 

 

 
Figura 10 

Planta do Seminário de Belém da Cachoeira 

(S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo V – Livro I – Capítulo VIII, p. 166) 

[planta original em Bras. 3, f. 236] 

 

 

Distinguindo-se dos restantes colégios da América Portuguesa pelo seu regime de 

internato, e ainda que não constituísse um seminário, no sentido eclesiástico, orientado 

para a formação do estado sacerdotal, permitia a aprendizagem dos primeiros 

rudimentos da leitura e da escrita até ao curso de Humanidades, preparando os jovens 

que decidissem seguir o estado religioso e assegurando a alfabetização e instrução dos 

filhos dos moradores principais para o serviço da Coroa e da administração colonial. No 

Regulamento do Seminário de Belém da Cachoeira420, Gusmão começa por enunciar a 

                                                   
419 Entre principais inconvenientes para que os filhos dos moradores do sertão frequentassem os colégios 
urbanos, refere o autor: «Habitatio in Urbibus conducenda; vestes pro Civium luxu comparandae; cibaria 
carius emenda; juventusque ipsa tot erat committenda periculis, quot in summa Urbium licentia passim 
occurrunt». (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 4). 
420 Afirmando Gusmão que o Seminário de Belém «naõ teve outro Fundador, nem fundaçaõ, mais que a 
providencia da Senhora» (Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 362), foi o próprio o 
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finalidade de «criar os meninos em santos e honestos costumes, principalmente no 

temor de Deus e inclinação às coisas espirituais a fim de saírem ao diante bons 

cristãos»421. Com a associação da instrução nas matérias escolares à doutrina cristã, 

estabelecendo uma das ordens que aos domingos os meninos aprendam os mistérios da 

fé, Gusmão cumpre as orientações inscritas na Ratio Studiorum, no capítulo das regras 

comuns aos professores das classes inferiores, que estabelecem que se ensine 

«juntamente com as letras, também os costumes próprios do bom cristão» e se procure 

«dispor os ânimos juvenis para o serviço de Deus e o amor das virtudes»422. Educados 

na piedade cristã, os meninos aprendiam a ler, escrever e contar e tinham as primeiras 

lições de Gramática e Humanidades. Ficando expresso no plano de estudos o 

impedimento de se ler o curso de Filosofia423, estabelece-se a organização de duas 

classes de Latim, uma para o ensino da Arte e outra para a Latinidade e Retórica, 

«conforme a capacidade dos ouvintes, segundo a ordem das classes»424, e, no que 

respeita à música, ordena-se uma classe de Solfa, com recurso a um mestre secular, para 

servir as celebrações em dias de festa no templo 425. 

                                                                                                                                                     
responsável por idealizar, angariar fundos para a construção e redigir o regulamento para o seu 
funcionamento: «Quod, quantum est laudis, illi debetur praecipue, qui juventuti eo loco educandae 
domicilum paravit, praeceptores imposuit, legesque praescripsit utilissimas» (Compendium Perfectionis 
Religiosae, p. 5). Devendo-se a este jesuíta a redação do regimento do internato – as Ordens para o 
Seminário de Belém –, refira-se a existência de um documento que contém as normas gerais indicadas 
pelo provincial Manuel Correia, a 7 de junho de 1692 (Bras. 3-2, ff. 322-323v), e enviadas para Roma a 
13 de junho de 1693 (Bras. 3-2, ff. 326-327). Depois de revisto e acrescentado, o regulamento foi 
remetido por Gusmão ao Padre Geral a 28 de janeiro de 1696, e por este confirmado, nele se estabelecia 
que o então reitor beneficiava de especiais prerrogativas para o governo educativo e religioso deste 
Seminário: «O mesmo Padre Geral ordenou que enquanto for Reitor do Seminário o Padre Alexandre de 
Gusmão se remeta ao seu juízo somente, assim o admitir como o despedir os seminaristas que julgar» 
(«Regulamento do Seminário de Belém. Ordens para o Seminário de Belém conforme ao que mandou 
Nosso Reverendo Padre em uma sua de 28 de janeiro de 1696, e em outra antecedente de 16 de janeiro de 
1694 ao Padre Provincial (Gésu, Colleg, 15)». Citamos por S. LEITE, História da Companhia de Jesus 
no Brasil, V, p. 186). Ordenado em 3 partes, na primeira indica-se o fim da instituição, as orientações 
gerais para o seu funcionamento e organização, determinando-se o modo de promover o sustento dos 
meninos pobres e a manutenção do seminário, os preceitos para admissão dos alunos, o programa de 
estudos, o vestuário adequado e as normas para assegurar a disciplina dos meninos; a segunda refere-se à 
função atribuída aos mestres; a terceira contém as disposições que regulam os horários, os estudos, as 
devoções, o recreio e as questões disciplinares. 
421 «Regulamento do Seminário de Belém». Confrontado com o Ratio Studiorum, verifica-se que este 
Regulamento incorpora, com algumas adaptações inerentes à especificidade do ensino no Brasil colonial, 
as principais linhas do programa regulador do ensino jesuítico. 
422 Margarida MIRANDA, Código Pedagógico dos Jesuítas – Ratio Studiorum da Companhia de Jesus: 
Regime escolar e curriculum de estudos, Edição bilingue latim-português, Introdução, versão portuguesa 
e notas de Margarida Miranda, revisão de José Carlos de Miranda, Lisboa, Esfera do Caos, 2009, p. 178. 
423 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 180. 
424 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 185. 
425 No «Regulamento do Seminário de Belém», p. 183, sublinha o P.e Gusmão, com base no instituto da 
Ordem inaciana, que «de nenhuma maneira os Nossos ensinem solfa nem toquem instrumentos, orem, 
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Determinando as ordens do Seminário que se recebessem meninos «do certaõ, & 

partes remotas, & desamparados de doutrina, & criaçaõ»426 e que «não se admitirão os 

nascidos na Cidade da Baía, nem os que estudam nos Patios do Colégio daquela dita 

Cidade, porque este Seminário foi fundado para os meninos de fora: salvo se seus Pais 

forem moradores assistentes fora da mesma cidade»427, a verdade é que o regime de 

internato de início destinado apenas aos meninos pobres do sertão – também por força 

do indeferimento do pedido de dotação régia 428, ainda que reconhecesse a «utilidade 

pública» da instituição – acabou por se alargar aos meninos oriundos de famílias mais 

abastadas da cidade, mediante o pagamento de uma pensão de trinta e cinco mil réis 429 

que possibilitava a admissão e o sustento dos alunos mais pobres. No regulamento 

                                                                                                                                                     
cantem e muito menos na Igreja e no coro». Aplicados no estudo da música, como se dá conta na notícia 
da visita do P.e Manuel Correia ao Seminário, por todos foram louvados os ofícios cantados pelos alunos 
internos na Semana Santa de 1693 (Vis.ManCor, 1693, f. 326v); e Andreoni, seis anos depois, refere de 
novo a admiração causada pelos cantos entoados pelos meninos no templo, em dias de festa: «ut diebus 
festis in Templo Religioni, ac Pietati serviant, sancta, dulcique Audientium voluptate, melodiam illam, et 
cum ordine conjunctam modestiam admirantium» (Bras. 9, f. 443). Para as questões que se prendem com 
o ensino da música e sua prática no Seminário, no quadro dos usos particulares que os jesuítas fizeram da 
música, remetemos para a dissertação de doutoramento de Marcos Tadeu HOLLER, Uma história de 
cantares de Sion na terra dos brasis: a música na atuação dos jesuítas na América Portuguesa (1549-
1759), Campinas, SP, [s.n.], 2006. 
426 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 364. 
427 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 183. Em Rosa de Nazareth nas Montanhas 
de Hebron, publicada em 1715, recorde-se, Gusmão revela uma alteração dos critérios de admissão ao 
afirmar que «das Cidades se admittem alguns no Seminário, sendo de pouca idade» (p. 364), a que não 
será certamente alheio o facto de estes proverem em grande medida o sustento da casa. 
428 Cf. Carta de António Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho a El-Rei, da Baía, 9 de julho de 1692. Em 
resposta ao pedido feito ao rei para o financiamento do Seminário, o governador da Baía aconselha que 
Gusmão procurasse persuadir os moradores mais abastados a contribuir com esmolas para o sustento dos 
meninos mais pobres, ficando as rendas reais destinadas aos encargos públicos. Ainda assim, a coroa 
acabou por auxiliar a obra com a doação única de 100$000 réis (S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, V, p. 168). A preocupação com as questões de financiamento e a ordem nas contas do 
Seminário ficou também expressa no regulamento, com a determinação de que existisse um livro de 
assento e de receitas, com registo da data em que cada aluno entrou e do que se recebeu de cada um, 
registando-se noutro caderno os gastos, para que o provincial e o visitador pudessem facilmente conferir 
as contas. 
429 «O ordenado da porção para o sustento, e mais móvel da casa, são trinta e cinco mil réis, pagos em 
dinheiro de contado, por dois quartéis; e respeitando ao tempo e falta [de] dinheiro, se poderá aceitar 
algum açúcar, posto nos trapiches da cidade; do qual se mandará ao reino, para o provimento necessário, 
o que parecer bastante do outro se poderão fazer os pagamentos, ou vender, como parecer melhor. E se 
alguns Pais quiserem pagar em farinha ou carne pelo preço que correr, se poderá aceitar da sorte que 
parecer, ao padre reitor. Mas seja sempre de modo que dentro do ano se façam antecipadamente os 
pagamentos e se faltarem aos ditos pagamentos depois de seis meses. Com consentimento do Padre 
provincial e em sua ausência, a juízo do Padre Reitor da Baía e dos Padres Consultores, com parecer 
também do Padre Reitor do Seminário, poderão ser mandados os tais seminaristas para suas casas.» 
(«Regulamento do Seminário de Belém», p. 180-1). Por volta de 1720, Rocha Pita testemunha que eram 
admitidos em grande número os filhos dos principais: «de todas as partes do Brasil lhe enviavam muitas 
pessoas principais filhos e parentes». (S. da ROCHA PITA, História da América Portuguesa, pref. e 
notas por Pedro Calmon, Rio de Janeiro, W. M. Jackson, 1950, p. 278). 
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define-se também o modo de proceder com as contribuições e os legados de fazendas, 

ou de outros bens, aplicando-se o dinheiro, mediante parecer do provincial e ouvidos os 

consultores e o padre reitor, no sustento e nas despesas de meninos carenciados430. Por 

via desta distribuição dos recursos, o financiamento da construção e ornamento do 

colégio e da igreja e o sustento dos mestres e coadjutores ficava mais dependente das 

esmolas de famílias nobres e devotas. Hábil angariador de fundos, Gusmão conseguiu 

recolher avultados contributos dos grandes benfeitores do Seminário, Bento Maciel431, 

P.e Inácio Pereira432 e a família Aragão433. Somados os donativos, 44.000 cruzados, 

sobressaem as dificuldades que o P.e Gusmão teve de vencer para a concretização do 

seu projeto de ensino da doutrina cristã e dos bons costumes, tendo em conta que apenas 

                                                   
430 A aplicação de parte das pensões dos alunos mais ricos para o sustento dos mais pobres não era uma 
obrigação do Seminário, como se pode ler no Regulamento: «O Seminário não terá obrigação de dar aos 
seminaristas o que for necessário para o estudo, a saber: livros, papel, etc» («Regulamento do Seminário 
de Belém», p. 183). 
431 Em Carta ao Geral Tirso González, da Baía, 15 de junho de 1693, Gusmão pede carta de irmão para 
Bento Maciel, em agradecimento dos contributos deste benfeitor para o sustento do Seminário: 
«Benedictus Maciel Civis Bahiensis quinquagenarius vir bonus, et religiosus, impulsus serviendi Deo, 
ejusque virgini Matri desiderio, se sua qui omnia, quae summam viginti quinque millia aureorum 
execdunt huic Seminario Bethlemitico donare sponte promittit. Tantum summis votis exoptat in hora 
mortis vota Societatis emittere. Enixe peto P. V.ae ut illi, et nobis hanc gratiam impertiri dignetur; hac 
enim amplissima donatione non solum ad perfectionem pervenire opus potest, sed etiam nostri abunde ali 
et nonulli aliis pueri indigentes poterunt.» (Bras. 3-2, f. 329). Como reconhecimento das suas 
contribuições e da sua vida devota, Maciel conseguiu mesmo o benefício de viver no Seminário. Em carta 
ao P.e Geral de 29 de novembro de 1709, o italiano Andreoni termina com a notícia da morte do irmão 
Bento Maciel (a 18 de janeiro), sepultado com as vestes da Companhia e merecedor dos sufrágios na 
Província, confirmando-se por escritura pública as doações que anteriormente fizera, tendo legado ao 
templo do Seminário mil réis e quatro candelabros de prata para os dois altares menores, totalizando as 
suas ofertas dezoito mil cruzados (Bras. 4, f. 150). 
432 Natural da Baía, antes de professar no colégio de S. Paulo, a 2 de fevereiro de 1701, dispôs que os seus 
bens, seis mil cruzados, fossem doados ao Seminário de Belém, destinados a prover o sustento dos padres 
que nele assistiam, pedindo em troca os sufrágios devidos aos benfeitores da Companhia. Falecendo no 
regresso do exercício da missionação, foi sepultado na Igreja de Belém em janeiro de 1736 (S. LEITE, 
História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 168). 
433 Estando a família Aragão entre os principais benfeitores da obra do Seminário de Belém desde a sua 
construção, em resposta à necessidade de uma renda estável de quatrocentos mil réis por ano para a 
perpetuação do Seminário e sustento dos religiosos, António Aragão de Menezes dirigiu-se por escrito ao 
provincial, a 6 de março de 1708, solicitando o título de Fundador do Seminário. Pedindo em troca a 
dispensação para casar com a sobrinha, comprometeu-se a doar «Cem mil rés cada anno pera porção de 
dous Seminaristas, cuja nomeação pertencerà ao Fundador, e seus Herdeiros, dando elle logo de contado 
vinte mil Cruzados em dinheiro; cujo juro conforme a ley rende quinhentos mil rés cada anno», 
acrescentando que «passará hum poder successivo a todos os Rectores de poder expulsar qualquer 
morador, que faltar ao minimo respeito dos Padres; ou não for de todo agrado aos Superiores do 
Seminario» (Bras. 4, ff. 130-130v). As requeridas dispensas matrimoniais foram concedidas e o P.e Geral 
concedeu que se reservassem mil missas pelo fundador e sua mulher, tendo a escritura de celebração e 
dote sido lavrada a 18 de dezembro de 1711: Treslado da Escritura de fundaçaõ e dote que fez o Coronel 
de Cavallaria Antonio de Aragaõ de Menezes, e sua molher Donna Maria de Menezes ao Seminario de 
Bethlem de Vinte mil cruzados – 18 de Dezembro de 1711, no Engenho de Embiara, termo da Villa de 
Nossa Senhora do Rosario (Fondo Gesuitico, Collegia, 15, ff. 1373-1374). 
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na construção da Igreja, até 1701, foram gastos 100.000 cruzados434, não incluindo as 

obras de reconstrução e posteriores aumentos dos edifícios435. 

Prevendo o Regulamento que o número de seminaristas admitidos ficasse 

dependente do entendimento do provincial, ouvidos os consultores e o reitor do 

Seminário, na abertura contavam-se 8 alunos residentes, solicitando o P.e Gusmão ao 

Superior da Companhia que não se limitasse o número de alunos admitidos nesta 

instituição436. Pela consulta dos catálogos e a leitura das cartas remetidas para Roma, 

observa-se um crescimento do número de alunos em função do aumento da capacidade 

da residência: em 1690 eram já 37; em 1693 eram 50, acompanhados do reitor, de dois 

sacerdotes mestres de Gramática e Humanidades e de um coadjutor437; em 1699 eram 

92438. Em 1707 contavam-se 114 residentes439, muito próximo dos 115 registados em 

1739440. 

                                                   
434 Em Carta ao P.e Geral Tirso González, de 15 de agosto de 1701, Gusmão dá notícia da conclusão do 
Seminário de Belém e da Igreja: «Aedificium jam prope ad perfectionem pervenit. Templum totius 
Brasiliae pulchrius, excepto Bahiensi; domus totius Provinciae maior et optima; opus totum plusquam 
Centum millium aureorum pretis aestimatur, nullo Provinciae dispendio» (Bras. 4, f. 88). Posteriormente, 
por volta de 1715, o padre jesuíta atribui à providência da Senhora ter sido possível «acabar obra taõ 
grande, que està avaliada em mais de cel mil cuzados, fóra os escravos, & móvel da casa, sem pedir 
esmola a alguem, nem concorrer para ella a Providencia, ou Collegio em cousa algũa» (A. GUSMÃO, 
Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 364). 
435 Foi o caso das duas torres da igreja que tiveram de ser reconstruídas, por ameaçarem ruir, pondo em 
perigo tanto o templo como o colégio: «Templum splendenti fulget ornatu; quem augent eleemosinae 
frequenter et libenter erogatae. Sed triennio proxime elapso in nihilum redacta sunt plusquam 80000 scuta 
romana in erigendo a fundamentis cũ duabus turribus Ecclesiae frontispiccio, quod simul ac turres 
demoliri necesse fuit ob iminentem ruinam, quam praesertim una exturribus extra perpendiculi leges 
duobus palmis inclinata, mi nitabatur, non solum Ecclesiae, sed etiam totius Domus aedificio (Bras. 6-1, 
f. 190). 
436 Carta ao P.e Geral Tirso González, da Baía, 2 de julho de 1690: «Ut autem illud perfici possit in per se 
peto a P. V. Ut numerus admittendorum minime limitatur, sed pro capacitate loci, omnes quotquot domus 
commode ac decenter capere potest, admittatur. Nam P. Visitator numerum illum quanta potest 
contentione minuere contendit. Cum enim quo plures numerantur convictores, eo amplius alimenta et 
pecuniae augeantur, ita fiet, ut opus illud brevius perficiatur.» (Bras. 3-2, 285-285v). O pedido para que o 
número de alunos admitidos se relacionasse com a capacidade da residência foi repetido em 1701, 
insistindo Gusmão para que o Geral não autorizasse alterações ao Regulamento do Seminário (Bras. 4, f. 
88). 
437 Informações prestadas por Gusmão na descrição das «Residentiae, et Missiones in Indorum Pagis, et 
Seminarium Bethlemicum», da Baía, a 24 de junho de 1694 (Bras. 5-2, f. 143). 
438 Bras. 9, f. 443. 
439 Carta de João António Andreoni, da Baía, a 29 de dezembro de 1707, informando sobre o número de 
alunos, dando notícia das obras e referindo-se ao sustento do colégio por meio de doações: «Aedificium 
domesticum jam absolutum. Templum, et Sacristia mirifui ornata. Pro alimentis Religiororum ibi 
degentium viginti millia aureorum se daturum promisit Benedictus Massiel. & jam partem dedit partim 
numerata pecunia, partim in ornatu Templi ex auro, et argento: et aedes suas in Urbe Bahiensi offeret, ex 
quarum locatione non vulgaris pensis designatur.» (Bras. 6-1, f. 65). 
440 Bras. 6, f. 280v. Em Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, cujo IV capítulo é dedicado ao 
Seminário de Belém da Cachoeira, Gusmão indica que até 1715, ano de publicação deste tratado mariano, 
ascendia a mais de 500 o número de alunos que tinham frequentado o Seminário: «jà ao tempo que isto 
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Para serem admitidos no seminário – não podendo ordinariamente passar de doze 

ou treze anos de idade e restringindo-se em geral a sua permanência a cinco ou seis anos 

nesta instituição –, determinava o Regulamento que fossem tiradas informações acerca 

dos costumes e da pureza de sangue dos candidatos. Assim, ainda que esta «inquirição 

genere» não se fizesse com a mesma exação que se costumava nos exames de entrada 

na Companhia de Jesus e demais ordens religiosas, ordenava-se que se excluísse 

«totalmente os que têm qualquer mácula de sangue judeu, e ate o 3º grau inclusive os 

que têm alguma mistura de sangue da terra, a saber, de índio ou de negros mulatos ou 

mestiços»441. Por outro lado, reservando ao reitor a faculdade de admitir ou expulsar 

algum seminarista, ficou prevista pena de expulsão para os estudantes que ocasionassem 

«escândalo grave em matéria de castidade», fossem desobedientes, ferissem 

deliberadamente a outrem ou afrontassem alguém por meio de injúrias442. 

Preocupado com o progresso espiritual dos meninos admitidos, Alexandre de 

Gusmão ditou também um conjunto de regras orientadas para a interiorização da 

disciplina pelos jovens, começando por regular as vestes permitidas, proibindo o uso de 

cauda que se arrastasse e determinando que trajassem uma «roupeta de estamenha 

parda» e, nas sessões públicas, beca e barrete, «com breve volta branca sem renda». De 

modo a incutir aos seminaristas a virtude da humildade, contrariando a vaidade com que 

alguns pais criavam os filhos, ordenou que se proibisse o uso de seda ou «sendais de 

retrós» e não se admitisse «gadelhas, nem cabeleiras»443, admitindo-se apenas uma 

correia. Com a mesma preocupação, estabeleceu que se uniformizassem os hábitos e 
                                                                                                                                                     
escrevo, passaõ de quinhentos, os que nelle tem entrado, & ordinariamente passaõ de cem os actuaes» (p. 
364). 
441 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 182. De acordo com o provincial Manuel Correia, o P.e 
Gusmão julgava estas inquirições desnecessárias, pelo que não dava grande importância a este 
procedimento. Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 182. Já no século XVIII, 
nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, trata-se ainda «Das diligencias, que se requerem 
para todas as Ordens; & da fórma, com que se devem fazer», determinando-se que para a primeira tonsura 
os candidatos deveriam ser examinados a partir de uma lista de impedimentos que inclui a «pureza de 
sangue», ordenando que fosse denunciado aquele que é «filho, ou neto de Infieis, Hereges, Judeos, ou 
Mouros (…) se tem parte de naçaõ Hebrea, ou de outra qualquer infecta: ou de Begro, ou Mulato». 
(Sebastião Monteiro da VIDE, Constituiçoens Primeyras do Arcebispado da Bahia, Feytas, & ordenadas 
pelo Ilustrissimo, & Reverendissimo Senhor D. Sebastiaõ Monteyro da Vide, Arcebispo do Arcebispado, 
& do Conselho de sua Magestade, Propostas, & aceytas em o Synodo Diecesano, que o dito Senhor 
celebrou em 12 de Junho do anno de 1707. Coimbra, no Real Collegio das Artes da Comp. De JESUS, 
1720, p. 99). 
442 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 183. 
443 Lembremos que, para Gusmão, o «demaziado alinho» com que os pais tratam e enfeitam os filhos, a 
vaidade no vestir, são um incentivo da luxúria e da sensualidade com que se fomenta o fogo infernal (A. 
GUSMÃO, Arte de criar bem os filhos, Parte II, CAP. VII – Dos pays, que permitem, ou dissimulam aos 
filhso cousas deshonestas, pp. 223-224). 
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costumes também na mesa, na habitação e na rouparia, repartindo-se a roupa branca de 

cada um, procurando que, «quanto puder ser, seja tudo comum»444. Ainda com o 

propósito de estimular entre os meninos as virtudes da humildade e da obediência, não 

se permitia que se fizessem acompanhar no seminário de «moleques» para os servirem, 

com o argumento de que seria proveitoso para a sua boa criação que se servissem tanto 

a si próprios como aos outros, com obrigação de se exercitarem em ofícios menores, 

cumprindo as funções de porteiros ou sacristães, varrendo os cubículos ou fazeendo as 

camas. Contudo, sendo os exercícios de humildade e sujeição da vontade julgados 

apropriados para os irmãos admitidos na Companhia de Jesus, esta norma foi 

contrariada por um parecer do provincial Manuel Correia, por considerar alguns destes 

ofícios mais próprios de escravos do que de meninos provenientes de famílias honradas 

e nobres445. Anos mais tarde, porém, ao tratar da devoção mariana em que os meninos 

do Seminário eram educados, Alexandre de Gusmão reafirma que nenhum seminarista 

se distinguia por «opiniaõ de espiritos nobres, ou timbres do mundo», sendo todos 

educados «conforme ao espirito de Christo»: «Naõ usaõ de criados, ou escravos, nem 

vestidos de sedas. Todos se servem a si, & aos outros, sem questaõ, ou reparo»446. 

Com a finalidade criar os meninos em «santos e honestos costumes», o P.e 

Alexandre de Gusmão procurou evitar que os seminaristas tivessem ocasião de 

contactar com pessoas que pudessem servir de escândalo. Neste sentido, proibiu que os 

estudantes que saíssem do Seminário para prosseguir os estudos na cidade 

permanecessem na residência, apenas permitindo que, por preceito de urbanidade e 

caridade, aí se detivessem por um breve período ao regressarem a casa no tempo de 

férias. Igual cuidado se manifesta na regulação da comunicação com a gente de fora, 

tentando que permanecessem longe dos vizinhos, interditando a entrada de mulheres ou 

escravas nas hortas do Seminário e não autorizando que homens de fora entrassem nos 

cubículos, recebendo-os, quando necessário, na portaria ou na varanda, conforme a 

qualidade das pessoas. No espaço da igreja, determina-se que «não se admita no coro 

chusma de gente», sendo um espaço reservado para os da casa ou pessoas de particular 

respeito. Prevendo os perigos inerentes à idade pueril, estabelece o regulamento que não 

possam os seminaristas sair da clausura sem a licença necessária, e, em caso que se 

                                                   
444 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 184. 
445 «Regulamento do Seminário de Belém», pp. 183-184. Em nota do P. Geral, foi confirmada a opinião 
do provincial de que «Non decet saeculares nobiles». 
446 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 362-363. 
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justifique a saída, o façam sempre acompanhados447. Naturalmente, esta rigidez não se 

aplicava nas férias, repartidas entre a véspera de natal e 15 de janeiro e entre o dia do 

Espírito Santo e o dia do Corpo do Senhor, período em que podiam visitar os familiares, 

podendo deter-se, no máximo, três dias em casa. 

Com o pensamento de que a eleição dos mestres responsáveis pela educação dos 

meninos deve ser feita com todo o cuidado, Gusmão incluiu no Regulamento do 

Seminário de Belém um conjunto de regras para ordenar a ação dos religiosos que aí 

ensinavam. Retomando a pedagogia exposta na Arte de bem criar os filhos, recomenda-

se «o exacto cuidado na boa criação dos meninos», conforme ao espírito da Companhia 

de Jesus, de modo que os seminaristas, carentes do «bafo das Mães», se vejam 

amparados pelo favor dos mestres, com desejo de que «os pequenos estejam no 

Seminário contentes, e os grandes não estejam violentos»448. Além de doutrinar e 

ensinar, os mestres deveriam suprir com afeto a ausência dos cuidados maternais, 

tratando os meninos com todo o cuidado e amor nas suas doenças e achaques, 

assegurando-se que «não faltem os jogos a seu tempo» ou, com a moderação que pede a 

caridade, dando-lhes a merenda também nos dias de sueto. E porque, de acordo com os 

princípios pedagógicos do padre jesuíta, não há amor sem castigo, instiga os mestres a 

aplicarem a disciplina, recomendando que os «castigos sejam amiudados mas 

moderados» e que as punições aos mais crescidos se façam com redobrada prudência, 

evitando os açoites «por erros da classe» e dando os castigos para as faltas secretas no 

cubículo de cada um449. Obrigados pelas regras do Seminário a evitar sempre que 

possível as visitas a casas seculares, de modo a não se envolverem em negócios que 

estorvassem o cuidado dos meninos, os religiosos tinham contudo o dever regimental de 

cuidar espiritualmente dos moradores vizinhos e dos silvícolas, assistindo-os nos 

                                                   
447 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 185. A vigilância e o isolamento a que os seminaristas 
deviam obedecer parte da comparação com a vida dos religiosos: «A criaçaõ dos meninos não differe da 
dos Religiosos, mais que nos votos; vivem em clausura ao som de campainha, com summa obediencia, & 
sugeyçaõ aos Mestres». A preocupação de regular as relações de amizade e o contacto com o exterior 
percebem-se ainda na afirmação de que «As classes saõ dentro de casa, nem se admittem nellas 
estudantes de fóra, nem fallam com elles, ou sahem de casa sem licença do Padre Reytor, que se naõ 
concede mais que rara vez a casa dos pays, ou semelhantes pessoas» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth 
nas Montanhas de Hebron, pp. 362 e 363). 
448 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 186. 
449 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 186. Nas regras referentes à aplicação dos castigos, 
Gusmão segue as normas prescritas na Ratio Studiorum, determinando que «Não seja o professor 
demasiado propenso a castigar os seus alunos, nem demasiado solícito a buscar-lhes as faltas (…) Não 
castigue ninguém fisicamente com as suas próprias mãos (pois essa é a função do executor) e abstenha-se 
em absoluto de lhes fazer qualquer ofensa, por palavras ou por obras.» (Margarida MIRANDA, Código 
Pedagógico dos Jesuítas, p. 194). 
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consueta ministeria da Companhia, sobretudo em pregações, confissões, comunhões e 

administração dos restantes sacramentos450, acautelando-se no Regulamento que a igreja 

do Seminário não assumisse as funções reservadas a uma freguesia. Além de zelar pela 

salvação do próximo, os religiosos residentes no internato eram incitados a cuidar da 

própria vida espiritual, dirigindo-se obrigatoriamente ao colégio da Baía para tomar os 

exercícios espirituais inacianos, estando impossibilitados de o fazer em Belém da 

Cachoeira451. 

Ao tratar da «Ordem que se deve guardar no Seminário de Belém», Gusmão 

retomou, com as necessárias adaptações, parte das normas estabelecidas nas «Regras 

Comuns aos Professores das Classes Inferiores». Ao som da campainha, acordando ao 

romper do dia, os meninos encaminhavam-se em silêncio para a igreja, rezavam as 

preces matutinas e assistiam à missa, recolhendo-se depois aos seus lugares para estudar 

e fazer as obrigações da classe, até ao almoço, ainda antes das oito horas. Em seguida, 

«guardando sempre o bom costume de visitar o Senhor, & a Virgem santissima ao ir, & 

vir da classe»452, dirigiam-se para as aulas, «aonde se guardará o estilo das nossas 

classes, assim na ordem das lições, como nos castigos»453. No fim das aulas, era-lhes 

concedida autorização para falar, mas somente até ao momento do jantar, «em 

comunidade, com lição e silêncio»454. Terminada a refeição, tinham uma hora destinada 

ao repouso, em conjunto, seguindo-se uma «breve oração ao Senhor ou à Senhora»455, 

no fim da qual se recolhiam para estudar as obrigações da aula, sem permissão para 

falar. Às três horas, iam à classe do período da tarde, e no fim podiam falar até à lição 

de solfa, a que todos estavam obrigados a assistir. Finda a aula de música, com 

                                                   
450 Cf. «Alèm do fruto, que se colhe da criaçaõ dos meninos, também naõ he pouco o que se colhe da 
gente de fóra; porque naõ só dos vizinhos, mas tambem dos mais distantes de cincoenta, & cem legoas do 
certaõ, concorrem a Belèm, para bem de suas almas, & para implorarem da Senhora o remedio de suas 
necessidades.» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 365). 
451 «Regulamento do Seminário de Belém», pp. 186-187. 
452 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363. 
453 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 187. Cf. «Regras Comuns aos Professores das Classes 
Inferiores», nomeadamente as referentes à «Repetição», «Prelecção», «Argumento da Composição», 
«Disputa» ou ainda aos «Castigos» (Margarida MIRANDA, Código Pedagógico dos Jesuítas, pp. 186, 
188, 190 e 194). 
454 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 187. A insistência de Gusmão no «silêncio» que os alunos 
deviam guardar – a caminho da igreja pela manhã, nas refeições, nas aulas ou durante o estudo das 
obrigações das classes – com vista a incutir-lhes tanto a disciplina interior como exterior, encontra 
paralelo no «Silêncio e compostura» que os alunos deviam observar nas aulas, conforme prescrito na 
Ratio Studiorum (Margarida MIRANDA, Código Pedagógico dos Jesuítas, p. 194). 
455 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 187. 
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autorização do reitor, podiam espairecer até às Ave Marias. Em seguida, rezavam o 

terço, «em coros alternadamente, em voz baixa, pausada e devota, com ânimo de 

agradar e louvar a Senhora»456, dizendo depois as ladainhas457 e, por fim, podiam cear. 

Terminada a ceia, após repouso, ouviam a lição espiritual e em seguida visitavam o 

Senhor e a Virgem na igreja, aí fazendo brevemente o exame de consciência e rezando 

as preces noturnas458, indo então deitar-se, proibidos de falar ou andar fora do cubículo. 

Aos domingos e dias santos, estudavam das oito horas até ao ofício da Conceição da 

Congregação das Flores, ouvindo depois a doutrina na igreja459. Sublinhe-se neste ponto 

que, junto com a devoção a Jesus Cristo – e em particular ao Menino de Belém –, o 

culto mariano, por favorecer tanto a piedade como o progresso nos estudos dos mais 

novos, era estimulado no Seminário em duas Congregações das Flores, «cada hũa das 

quaes consta de quinze Congregados dos mais modestos, & modestos», elogiadas como 

um «meio muito eficaz para conservar a devoção da Virgem Santissima e os meninos 

no amor ás coisas de piedade»460. Como explica o P.e Gusmão, as «flores» que ao longo 

do ano os alunos ofereciam à Senhora são «varios actos de virtudes, & mortificações, 

que recolhe hum a quem chamam Secretario, que somadas cada hũa das flores no dia da 

eleyçaõ de officiaes, passaõ de dez, & doze mil, com que a santissima Virgem he 

                                                   
456 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 188. 
457 Gusmão informa ainda que aos sábados as ladainhas eram «cantadas a canto de órgaõ, em tom 
particular, & de muyta devoçaõ» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363). 
458 Em carta de 5 de abril de 1699, da Baía, João António Andreoni corrobora que os alunos do Seminário 
se exercitavam em oração em diferentes momentos do dia: «Ab omnibus diurnae preces, matutina, 
meridiana, ac vespertinae Deo exacte solvuntur, ac publica» (Bras. 9, f. 443). 
459 Afirma o padre jesuíta que «Todos os dias, que cessaõ das classes, tem praticas espirituais, em que 
principalmente lhes intimaõ o temor de Deos, pureza da alma, & mais bons costumes, com a devoçaõ da 
Senhora, & aos Domingos se lhes ensina a Doutrina christã.» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas 
Montanhas de Hebron, p. 363). 
460 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363. São várias as referências ao culto 
dos seminaristas na Congregação das Flores. Andreoni confirma que os alunos se devotavam duas vezes 
por semana ao culto mariano nesta Congregação: «Ad singularem Deiparae cultum in sodalitis Dominae a 
Floribus nuncupato, bis per singulas hebdomadas excitantur» (Bras. 9, f. 443). A mesma informação é 
referida na Relação sumaria do q obraraõ os PP. da Comp.a de Jesu no Brazil em ordem ao bem 
espiritual do Proximo desde o anno 1690 até o de 1691, identificando-se as Congregações existentes na 
diocese da Baía: «Assistiusse a sinco congregaçoens nos Domingos do anno, a saber: de nossa S.a da 
Concepçaõ dos Meninos da Escolla; de N.a S.a da Encarnaçaõ dos Estudantes da Primeira, Segunda, e 
Terceira Classe; de N.a S.a das Flores duas vezes na Semana; de N.a S.a da boa morte nos Domingos à 
tarde; e de N.a S.a da Paz. E alem destas se instituio de novo outra dos homens graves, p.a fazer exercicios 
de penitencia nos Sabados do anno, e outra p.a os soldados: todas com reza, praticas, e frequencia dos 
Sacram.tos (Bras. 9, f. 375). Para compreender a função das congregações jesuíticas na procura da 
perfeição em diferentes estados de vida, leia-se o artigo de Francisco Javier Martínez NARANJO, «La 
Búsqueda de la Perfección Cristiana en las Congregaciones Jesuíticas (ss. XVI-XVII)», in A Companhia 
de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – espiritualidade e cultura, Actas do Colóquio 
Internacional, vol. II, Maio de 2004, pp. 171-180. 
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servida dos seus Congregados»461. E para que se aperfeiçoassem na virtus, indissociável 

das litterae, para além dos dias assinalados pelo padre reitor, os meninos estavam 

obrigados a comungar em todas as festas de Cristo e da Virgem, podendo algum deles 

receber a sagrada comunhão a cada oito dias mediante parecer do confessor462. 

Sem descurar nenhum momento da vida dos meninos admitidos no Seminário, 

também os períodos de sueto estavam regulamentados em pormenor: nos descansos das 

quartas ou quintas-feiras, faziam uma prática às oito horas, acrescentando-se depois 

uma hora de estudo; nos dias santos e suetos à tarde, após uma hora de estudo, era-lhes 

concedido um período de recreio, que podiam usar para aproveitar o tempo (fazendo 

composições e recordando a matéria), para a música (provando os tonilhos e 

aprendendo a tocar os instrumentos), para merendar ou para jogar, abstendo-se de 

«brincos de mão, e outras travessuras», por serem motivo frequente de discórdia463. No 

trato com os companheiros, preceituava-se a modéstia e cortesia, devendo maior 

respeito aos mais antigos, sendo «rigorosamente castigados» queles que não 

cumprissem as regras de convivência. Perante regras tão apertadas, para desafogar o 

ânimo do rigor dos estudos e exercícios espirituais, tinham também as horas de 

recreação, tendo à sua disposição a horta, o jardi, o pomar e os tanques: «na cerca, àlem 

da horta, & jardim, tem pomar de muytas, & muytas sortes de frutas, àlem de tres 

fermosos tanques, & fontes de excellente agua, que servem alem da vista, para a criaçaõ 

de peyxe, com que todos estaõ contentes, & se esquecẽ das casas de seus pays»464. 
                                                   
461 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363. Noutro momento Gusmão explica 
o que são as «flores» oferecidas à Senhora em sinal da pureza da alma: «alem de outros exercicios 
costumaõ chamar flores aquelles actos de virtude, que naquelle dia, & naquella semana offerecem em 
honra da Senhora, dos quaes daõ seu Catalogo aos q tem por officio recebellas, & referir o numero ao 
Sabbado para edificaçaõ dos demais, q muytas passaõ de quatrocentos, & quinhentos de hum sò acto, naõ 
passando o numero dos Congregados de quinze» (p. 289). 
462 «Todas as festas de Christo, & da Senhora cõmungaõ, & naõ poucos frequentaõ a Communhaõ cada 
oyto dias» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363). Na mencionada carta 
em que Andreoni descreve a vida no Seminário, louva-se a aplicação dos meninos nas matérias do 
espírito, referindo o frequente uso dos sacramentos, as flagelações voluntárias do corpo e os exames de 
consciência: «Frequens apud illos sacramentorum usus, voluntaria corporis castigatis, examen 
conscientiae» (Bras. 9, f. 443). Confrontando-se as práticas sacramentais a que estavam obrigados os 
seminaristas de Belém com as regras definidas nas Constituições da Companhia de Jesus para a 
conservação da vida espiritual dos escolares recebidos – determinando que, salvo por causas especiais, os 
escolares comunguem e se confessem a cada oito dias, ouçam missa diariamente, digam as Horas de 
Nossa Senhora e façam o exame de consciência duas vezes ao dia – verifica-se que a controversa questão 
da frequência da comunhão é colocada, no Seminário, sob responsabilidade da sabedoria e prudência do 
reitor e do confessor, enquanto nas Constituições, ainda que se aconselhe a sua prática semanal, se 
ressalva que se faça «todo com orden y parecer de sus mayores, a los quales se obligan de obedecer en 
lugar de Cristo nuestro Señor» (Const 4: 342-343). 
463 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 188. 
464 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 363. 
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Guardando a ordem e a disciplina, preceituando uma certa severidade nos 

castigos465 e na regulação do silêncio, dos horários, dos contactos pessoais e dos 

exercícios religiosos e literários, conclui-se que o Seminário de Belém cumpriu ao 

longo dos anos, até meados do século XVIII, o desígnio pedagógico e moral concebido 

por Gusmão. Não sendo um seminário eclesiástico, destinado a formar sacerdotes, a 

verdade é que, segundo os testemunhos conhecidos, muitos estudantes do Seminário de 

Belém se dirigiram «para varias Religiões, & estado Sacerdotal»466, em maior número 

para a Companhia de Jesus, embora muitos meninos elegessem um estado de vida 

secular e alguns concluíssem depois os seus estudos na Universidade de Coimbra467. 

Entre os alunos mais famosos, sobressaem dois nomes que merecem um lugar na 

História de ambos os lados do Atlântico, os irmãos Bartolomeu Lourenço (1685-1724), 

precursor do aeróstato, e Alexandre de Gusmão (1695-1753), diplomata de D. João V 

que interveio na negociação do Tratado de Madrid, educados nos princípios da doutrina 

cristã e instruídos nas letras pelo seu «padrinho», de quem receberam o sobrenome468. 

                                                   
465 Ainda que ressalvemos a natureza encomiástica das cartas remetidas para Roma, em 1707 Andreoni 
refere que a direção e instrução dos jovens seminaristas decorriam sem sobressaltos, confirmando-se uma 
vez mais que a severidade da disciplina – elemento chave da pedagogia jesuítica (como de outros 
pedagogos modernos) – não ofendia os ânimos pueris: «Instructio Adolescentum, eorumque directio, 
absque ulla perturbatione, suavis, ac facilis» (Bras. 9, f. 443). 
466 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 364. Gusmão acrescenta ainda que, em 
1715, passava de sessenta o número de jovens que entraram na Companhia após finalizar os estudos no 
Seminário, sem contar com os que seguiram outros hábitos religiosos, concluindo que «bem poderà o 
Seminario de Belèm dar sugeytos para todas as familias Religiosas, que tem o Estado do Brasil». 
467 S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 177. Sebastião da Rocha PITA confirma 
que deste Seminário «têm já saído muitos e virtuosos sujeitos para o hábito de S. Pedro e para os das 
outras Ordens Claustrais, e até para o século perfeitos varões» (História da América Portuguesa, Livro II, 
§69). 
468 Sobre as relações entre o P.e Alexandre de Gusmão e estes ilustres irmãos, somam-se hipóteses e 
confusões. Admitindo-se, com Inocêncio, que além de protetor, o P.e Gusmão seria mestre de Bartolomeu 
e padrinho de Alexandre (Dicionário Bibliográphico Portuguez, I, p. 33), o próprio Francisco 
RODRIGUES, se num momento afirma que o padre era tio dos dois irmãos (A formação intelectual do 
Jesuíta, Porto, Livraria Magalhães & Moniz, 1917, p. 254, n. 2), confirma depois que o P.e Gusmão foi 
educador e protetor do «voador» e do secretário de D. João V (A Companhia de Jesus em Portugal e nas 
missões: esboço histórico, superiores, colégio: 1540-1934, 2.ª ed, Porto, Apostolado da Imprensa, 1935, 
p. 52, nota 16). José Feliciano Fernandes PINHEIRO, visconde de São Leopoldo, refere que o diplomata 
Alexandre de Gusmão foi o nono filho de Francisco Lourenço, «cirurgião mór do Presidio na então villa 
de Santos» e de D. Maria Álvares, e que «lhe viera o nome do venerando Jesuíta Alexandre de Gusmão, o 
qual na pia baptismal fora instrumento da sua regeneração, desempenhando com a doutrina a obrigação, 
que era de esperar de hum Varão, cujas virtudes ainda rescendem entre nós, deixando monumento do seu 
zelo pela educação da puerícia no seminario que fundou na Villa da Cachoeira, quatorze legoas distante 
da Cidade da Bahia: cujo appelido em signal de reverencia, adoptarão alguns membros desta familia» (Da 
vida e feitos de Alexandre de Gusmão e de Bartholomeu Lourenço de Gusmão, Rio de Janeiro: 
Typographia de J.E.S. Cabral, 1841, p. 58. No mesmo sentido, S. LEITE explica que, aquando da estadia 
do P.e Gusmão em Santos por ser vice-reitor do colégio jesuíta desta cidade, em 1663, «a amizade que 
contraía com os moradores e a protecção que deu a alguns filhos da terra foi taõ eficaz, que um dêles 
tomou o nome e apelido do grande Jesuíta e outro o sobrenome» (S. LEITE, História da Companhia de 
Jesus no Brasil, V, p. 430). 
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Recebendo no seu Seminário meninos das partes mais remotas do Brasil, ricos e 

pobres, Alexandre de Gusmão, no dizer de um autor contemporâneo, era «Mestre de 

todos», «sogeitando-se a ler nos bancos os primeiros rudimentos aos discipulos»469, 

tornando-se um dos mais notáveis pedagogos da Companhia de Jesus. O próprio 

Serafim Leite, crítico da ação governativa deste padre, acusando-o sobretudo de não se 

ter envolvido diretamente na catequese dos índios, acaba por elogiar o seu projeto 

pedagógico e a sua obra religiosa orientada para a perfeição cristã de todos os 

moradores na América Portuguesa: «Orientou-se para o apostolado da educação dos 

filhos de brancos e mamelucos, e sob este aspecto, com os seus livros e a fundação do 

Seminário de Belém, é o maior pedagogo do Brasil nos tempos coloniais e um dos 

maiores da Companhia em todo o Mundo»470. 

 

 De «religiosos virtuosos» a «perfeitos varões»: a eleição do estado de vida 

No quadro da literatura jesuíta escrita com o fim de orientar o comportamento dos 

cristãos e auxiliar o seu progresso espiritual, um dos principais cuidados apontados por 

                                                                                                                                                     
Para aumentar ainda mais a confusão, acrescente-se um terceiro Alexandre de Gusmão, sobrinho do 
venerável pedagogo, nascido no Rio de Janeiro, por volta de 1665, e admitido na Companhia de Jesus a 
17 de junho de 1682, com 17 anos (Bras. 6-1, f. 38). Estudou gramática durante ano e meio, filosofia por 
um triénio e teologia moral por um ano, concluindo os estudos a 2 de fevereiro de 1700 (Bras. 6-1, ff. 78v 
e 96). A primeira notícia que dele conhecemos é dada por S. LEITE, que refere a missão de interior que o 
jovem padre efetuou, em companhia de Manuel de Sousa, saindo de S. Paulo em 1709: «Gastaram 3 
meses e foi em ciclo fechado: S. Paulo, Parnaíba, Itu, Sororoba, Itu, Parnaíba, Jundaí, S. Paulo. Grande 
trabalho de pregação e Sacramentos. E apaziguaram-se velhos ódios entre os moradores» (História da 
Companhia de Jesus no Brasil, IV, p. 379). De acordo com as informações registadas na rubrica dos 
«Sacerdotes nondum certem gradum habentes», no PRIMUS Ex tribus Cataloghis Triennalibus Ex 
Provincia Brasilica, 2.ª via, Roman, Anno MDCXCIV, o jovem Alexandre de Gusmão, distinguido nos 
catálogos como «junior», então com 29 anos, ensinava gramática no Seminário de Belém (Bras. 5-2, f. 
103). Posteriormente, sabemos que foi reitor do Colégio de Santos (Supplementum Cathalogi brevis 
confecti hoc eodem anno 1720, Bras. 6-1, f. 31), cargo a que renunciou a 23 de fevereiro de 1721 
(Catalogus Brevis Provinciae Brasilicae Confectus anno 1722) e, segundo informação de S. LEITE, terá 
sido reitor do colégio de S. Paulo (História da Companhia de Jesus no Brasil, V, p. 179). Outras 
informações podem colher-se dos catálogos mais pormenorizados, que incluem o temperamento e os 
talentos de cada jesuíta na província brasileira. A primeira avaliação que encontramos de Alexandre de 
Gusmão Júnior data de 1694, sendo descrito como possuidor de «Ingenio, judicio ac prudentia Bona: in 
litteris humanioribus Bona profecit: mediocriter in Phisos.a, et sufficenter in casibus conscientiae. 
Melancholicus» (Secundus Ex Tribus Catalogis Triennalibus Ex Provincia Brasilica. 2.ª Via. ROMAM. 
Anno MDCXCIV – Bras. 5-2, f. 124). Passadas três décadas, voltamos a encontrar a descrição deste 
jesuíta, no Catalogus Secundus ex Triennalibus confectus a P. Provinciale Emanuele Dias, et Romã 
missus anno 1725: «Ingenio bono, juditis et prudentia medio: aliqua rerũ experiencia: in philosophia et 
theologia, quaes docuit bene profecit: habet talentũ ad docendi, et concionandum; non vero ad 
governandum: mediocri valetudine. Cholericus» (Bras. 5-2, f. 103v; Bras. 6-1, f. 145). 
469 Sebastião da Rocha PITA, História da América Portugueza, p. 278. 
470 Cf. S. LEITE, História da Companhia de Jesus no Brasil, VII, p. 70. 
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Gusmão para que os meninos chegassem a ser perfeitos prende-se com a intervenção 

dos pais na eleição do estado de vida dos filhos, inclinando-os na puerícia ao estado que 

deveriam eleger na adolescência. Com este propósito, explicando que o «estado de 

vida» diz respeito ao modo de vida estável e perpétuo que cada um escolhe, depois de 

indicar os três estados possíveis – de sacerdote, de religioso ou de casado –, procura 

demonstrar como uma boa eleição propicia aos jovens a felicidade e, principalmente, a 

salvação eterna. Por conseguinte, de forma a eleger o estado de vida mais conveniente a 

cada cristão, recomenda a prática dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio por oito 

dias471. Com efeito, se nos Exercícios completos o exercitante é convidado a proceder à 

«eleição» de vida no fim da segunda semana, após um tempo de discernimento aplicado 

na contemplação da vida de Cristo, seguindo os seus passos com vista «a investigar e a 

pedir em que vida ou estado de nós se quer servir Sua Divina Majestade»472, nas 

Meditações para todos os dias da semana Gusmão expõe as instruções necessárias para 

que os principiantes possam com mais facilidade tomar os exercícios espirituais, por 

oito dias, com vista à descoberta da vontade de Deus, repartindo as «Meditaçoens dos 

exercicios, para os que naõ saõ Religiosos, e tem mayor necessidade de purificar o 

coraçaõ, ou para fazer huma confissaõ geral de toda a vida, ou para escolher estado, ou 

para reformar o que ja tem tomado»473. 

Procedendo à distribuição das meditações e das leituras sugeridas para os oito 

dias, propõe que no primeiro dia o exercitante medite sobre a criação do homem, o 

benefício da conservação, a vocação à fé católica e, na quarta meditação, faça a 

repartição das três meditações precedentes, examinando se tem correspondido a estes 

                                                   
471 A preocupação de Gusmão em incutir nos pais a obrigação de cuidar da adequada eleição do estado de 
vida dos filhos encontra-se em várias das suas obras. Tratando da «Eleyçaõ do estado conveniente», 
afirma o jesuíta que «Para fazer huma util, & prudente eleyçaõ de estado, he o melhor meyo fazer por oito 
dias os exercicios de Santo Ignacio porque nelles dà o S. prudentissimas regras ao que dezeja acertar». 
(A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 435-6) 
472 A disposição para seguir Cristo, pobre e humilde, é sugerida em diversos pontos dos exercícios 
inacianos, nomeadamente na «Meditação das duas bandeiras» ou na meditação sobre «Os três graus da 
Humildade» (Santo Inácio de LOYOLA,  Exercícios Espirituais, trad. Vital Cordeiro Dias Pereira, 3.ª ed., 
Braga, Livraria A. I., 1999, nn. 136 e 168. Ao longo da dissertação, todas as citações ou referências aos 
Exercícios Espirituais de Santo Inácio serão feitas a partir da edição preparada por Vital Pereira). 
473 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 266. A matéria da «Eleição de estado de 
vida», que finaliza a segunda parte dos Exercícios Espirituais, inicia-se com um «Preâmbulo para fazer 
eleição» (169), seguida de «Três tempos para fazer sã e boa eleição em cada um deles» (175). Por fim, no 
que respeita à «Eleição de outras opções para a santidade de vida dentro do seu estado», termina com as 
indicações «Para emendar e reformar a própria vida e estado» (189). Neste ponto, para aqueles que já 
tenham feito escolha do estado de vida, refere que muito aproveita «dar forma e modo para emendar e 
reformar a própria vida e estado de cada um; a saber: ordenando o seu mundo, vida e estado para glória e 
louvor de Deus nosso Senhor e salvação da sua própria alma» (Exercícios Espirituais, 189). 
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três benefícios. Para a lição espiritual, aconselha a leitura do capítulo 9 de Gerson, o 

capítulo 1 do Livro 5 da obra Diferença do temporal e eterno, de Nieremberg, e ainda a 

conversão de S. Paulo, no Flos Sanctorum do P.e Ribadeneira. No segundo dia, propõe 

que se medite na malícia do pecado mortal pelo que obrou nos anjos e nos nossos 

primeiros pais, na malícia do pecado mortal pelos efeitos que causa em qualquer alma e 

no cativeiro do pecado mortal, do qual o homem apenas se livra pelo benefício da 

redenção. Reservando a quarta meditação para o exame da própria consciência pelos 

pensamentos, palavras e obras, percorrendo a Lei de Deus e os preceitos da Igreja, os 

pecados mortais, as potências da alma, os sentidos do corpo, os lugares, conversações, 

ofícios e obrigações inerentes ao seu estado, de modo a arrepender-se de ofender a 

Deus, sugerindo que faça muitos atos de dor e aborrecimento dos pecados e confesse 

tudo com verdadeira contrição e resolução de emenda. Para a lição espiritual deste dia, 

aponta a leitura de Gerson (Livro 2, cap. 6; Livro 3, cap.14; Livro 4, cap. 7), o cap. 13 

do Livro 4 da Diferença do temporal e eterno e a conversão de S. Maria Magdalena. O 

terceiro dia é reservado à meditação da morte e suas propriedades – das angústias da 

morte, do Juízo Particular e do corpo morto, enterro e sepultura –, indicando a leitura de 

Gerson (Livro 1, cap. 23), algum dos cap. 1, 2, 3 e 4 da Diferença do temporal e eterno 

e a conversão de S. Francisco de Borja, motivada pela vista da defunta Imperatriz 

Isabel. No quarto dia, deverá a primeira meditação incidir sobre o Juízo Universal, a 

segunda sobre o Inferno, a terceira sobre a Eternidade e a quarta sobre o Purgatório, 

sugerindo novamente a leitura de Gerson (Livro 1, cap. 24), acompanhada de algum dos 

cap. 8 e 9 do Livro 2 e cap. 9, 10 e 11 do Livro 4 da Diferença do temporal e eterno, e, 

no Flos Sanctorum, as penas de algum santo mártir, como S. Lourenço, S. Vicente, ou a 

vida de algum santo muito penitente, considerando que o amor à penitência deverá 

aumentar por força da consideração das penas do Inferno. Para o quinto dia, propõe que 

o exercitante comece por considerar a encarnação do Filho de Deus, para guia dos que 

antes seguiam os vícios, seguindo-se o nascimento do Senhor em Belém, para exemplo 

do desprezo de todos os bens da terra, e a fuga para o Egito perseguido por Herodes, 

mostrando que estando inocente foge de quem o persegue com culpas, terminando com 

a meditação de Jesus perdido, buscado e achado com lágrimas no Templo, para lição 

dos que se convertem a Deus. A lição espiritual deverá partir, como sempre, de Gerson 

(Livro 1, cap. 3; Livro 2, cap.7), seguindo-se os cap. 3 e 8 do Livro 5 da Diferença do 

temporal e eterno, finalizando com a conversão de Santo Agostinho. Ao sexto dia, 

deverá meditar sobre o jejum, retiro, oração e tentações de Cristo no deserto, alcançando 
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as armas espirituais para pelejar contra os inimigos da alma (mundo, carne, demónio e 

ocasiões), seguindo-se a consideração da vocação dos apóstolos (e em sugerindo 

particular a disposição de S. Pedro, S. Mateus e S. Zaqueu, a fim de cobrar ânimo para 

seguir a vontade do Senhor), terminando com a reflexão sobre a doutrina de Cristo 

declarada nas bem-aventuranças, encontrada com a doutrina e os ditames do mundo. 

Terminadas as meditações do sexto dia, se o exercitante ainda não tiver feito 

eleição de estado de vida, Gusmão recomenda que, com puro desejo de acertar, diante 

de Deus, invoque o Espírito Santo para que possa entender, com sua luz e inspiração, 

por que caminho o há de seguir. No mesmo sentido, sugere que aquele que faz os 

exercícios considere que decisão aconselharia a um amigo a quem desejasse toda a 

perfeição e cogite o que esse amigo desejaria ter escolhido na hora da morte. Sendo um 

processo complexo e não isento de obstáculos, exorta o exercitante, se sentir que Deus o 

inspira a tomar o estado mais perfeito, isto é, o religioso, a não temer os acometimentos 

do demónio, da carne, do amor da fazenda ou dos respeitos humanos, antes comunique 

a inspiração divina ao seu diretor espiritual, ou a quem dirige a sua alma, e dê 

andamento ao que lhe for aconselhado. Em circunstâncias distintas, se o exercitante já 

tiver escolhido estado, Gusmão propõe que trate de reformar os seus comportamentos e 

hábitos de vida. Se for secular, deve considerar como se há de guardar da ofensa de 

Deus e que orações e exercícios de devoção deve praticar em cada dia; examinar o 

modo como procede no seu ofício, em casa ou no exterior; avaliar se cumpriu as 

obrigações próprias do seu estado; ter um confessor estável, que o dirija e instrua. E se 

for religioso, em particular sacerdote, maior é a obrigação de reformar a sua atuação, 

espelhando a sua perfeição moral e religiosa no exemplo de vida, no modo de rezar, no 

aparelho da missa ou na devoção com que celebra e dá as graças; se for cura, igual 

reforma da instrução e renovação espiritual lhe é exigida, nomeadamente na 

administração dos sacramentos e no estudo e na doutrina necessária para a atividade 

pastoral. Ao longo de todo o processo de eleição ou reforma do estado de vida, 

recomenda que os exercitantes leiam Gerson (Livro I, cap.11; Livro 3, cap. 13, 18, 28), 

os cap. 9 e 10 do Livro 3 da Diferença do temporal e eterno e ainda a festa do apóstolo 

S. Mateus, no Flos Sanctorum. 

Ao sétimo dia, orientado para obter os bons propósitos, o P.e Gusmão instiga o 

exercitante a principiar os exercícios com a meditação do Santíssimo Sacramento, 

passando para a consideração da oração no horto, a agonia e a prisão de Cristo, 

seguindo-se a meditação dos falsos testemunhos, tormentos e escárnios que Cristo 
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passou nos tribunais dos Judeus, de Herodes e de Pilatos e, por fim, a meditação do que 

o Senhor passou no Calvário, crucificado, pendente e morto com sentimento de toda a 

natureza, por amor dos homens ingratos. Neste dia, a lição espiritual compreende a 

leitura de Gerson (Livro 2, cap. 12; Livro 4, cap.1), os capítulos 4 e 5 do Livro 5 da 

Diferença do temporal e eterno e, no Flos Sanctorum, a vida de S. Francisco das 

Chagas, apresentado como vivo retrato de Cristo crucificado. A finalizar os exercícios 

espirituais, o oitavo dia é ordenado para os exercitantes se armarem com esperança da 

consolação e do prémio eterno. A primeira meditação incide sobre a ressurreição do 

Senhor, a segunda sobre os vários aparecimentos de Jesus para consolação dos seus 

amigos, a terceira sobre a ascensão do Senhor aos Céus e a quarta sobre a vinda do 

Espírito Santo e seus efeitos nos apóstolos, e por meio deles em todo o mundo, «para 

que peçamos a Deos o mesmo Espirito, que he o seu divino amor, ultimo fim para o 

qual fomos creados». Terminados os exercícios, para ganhar a indulgência plenária, 

Gusmão requerer ainda que o exercitante tenha boa vontade para cumprir o que lhe foi 

inspirado e, diante do Santíssimo Sacramento, encomende a Deus a Santa Igreja e suas 

necessidades, finalizando com a lição espiritual retirada de Gerson (Livro 3, cap. 5 e 

48), do capítulo 9 do Livro 5 da Diferença do temporal e eterno e, do Flos Sanctorum, a 

vida de Santo Inácio de Loyola474. 

Mas porque nem todos teriam oportunidade de tomar os exercícios espirituais 

organizados por Santo Inácio, fosse pelo afastamento geográfico ou outro motivo que 

impedisse a presença do diretor espiritual ou de quem desse as instruções inacianas, 

Alexandre de Gusmão apontou os conselhos indispensáveis para que não houvesse erro 

nesta eleição. De modo simples e direto, começa por exigir que aquele que pretende 

tomar um estado de vida se aplique na purificação da sua intenção, considerando o fim 

para que Deus o criou, que é servi-lo nesta vida e gozá-lo na outra, e tomando o 

caminho mais vantajoso para esse fim. Em seguida, instiga-o a purificar a conciência, 

solicitando a Deus a luz necessária para discernir o estado mais conveniente à sua 

salvação, e caso sinta interiormente alguma inclinação a um destes estados, persuade-o a 

procurar a mediação da Virgem. Após purificar a intenção e a consciência, recomenda 

que o jovem consulte então o seu confessor ou padre espiritual, informando-o das suas 

inclinações e paixões e expondo as razões para se inclinar a um estado em particular. 

Em forma de conclusão, o P.e Gusmão, experimentado nestas matérias e procurado por 

                                                   
474 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 266-272. 
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religiosos e seculares em busca dos seus conselhos, instiga os fiéis devotos a 

considerarem cuidadosamente tanto o proveito como as dificuldades inerentes a cada 

estado para que a eleição se faça sem qualquer engano475. 

Afirmando a possibilidade de alcançar a perfeição cristã tanto na vida religiosa 

como na vida secular476, Gusmão enuncia as especificidades que devem ser tidas em 

conta na hora de escolher o estado de vida. Começando pelo estado sacerdotal, 

valorizado por ser o mais alto na Igreja, e a que se deve maior reverência, adverte o 

autor que é também a condição que impõe maiores obrigações morais, religiosas e 

espirituais. E se por um lado explica que «a dignidade sacerdotal se funda no poder, que 

Deos deo aos Sacerdotes de consagrar, & benzer, & e perdoar pecados», não deixa de 

advertir, por outro, que todos os sacerdotes serão confrontados com um rigoroso juízo 

na outra vida, «principalmente os que tiverem cargos de almas»477. Ainda em relação 

com o estado sacerdotal, o padre jesuíta elogia a vocação religiosa, própria dos homens 

chamados do mundo para servir e amar todos os dias a Deus, Criador de todas as coisas, 

prestando-lhe verdadeiro culto e reverência, por via da oração (causa da familiaridade 

com Deus) e da devoção (causa da prontidão no serviço divino). Admitidos neste 

estado, como explica Gusmão, apoiado na lição de S. Bernardo, os religiosos vivem 

com mais pureza e segurança, têm maior conhecimento da verdade divina, satisfazem 

mais rapidamente pelos pecados, morrem com mais confiança e são premiados com 

mais largueza. Deste modo – e sem esquecer os destinatários e os fins dos textos de 

Gusmão… – sugere-se que o estado religioso é o de maior perfeição, até porque, por 

força dos votos de pobreza, obediência e castidade, os que professam estão obrigados a 

desejar o amor ou caridade de Deus a todo o momento e em todas as ocasiões. 

Lembrando assim que «na Igreja de Deos naõ ha estado mais acommodado para o 

negocio da salvaçaõ», Gusmão avisa, porém, que «ser Religiozo no nome, & naõ nas 

obras he occaziaõ de condenaçaõ»478. Por fim, de um modo muito mais sintético – o que 

não deixa de ser elucidativo da inclinação de Gusmão no que respeita a esta eleição… –, 

                                                   
475 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 436-7. 
476 Num registo alegórico, ao visitar Nazaré, cidade santa e símbolo da Religião, governada por «hum 
bom fidalgo, pio, & devoto, chamado Culto Divino», o Predestinado Peregrino, «casado com huma santa, 
& honesta Senhora, chamada Religião», aprende que tanto no Século como no Claustro se pode viver pia 
e religiosamente, em ambos sendo possível alcançar a santidade (Historia do Predestinado Peregrino, e 
seu Irmao Precito, p. 63). 
477 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 440 e 441. 
478 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 444-5. 
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considera o estado de casados igualmente apropriado para os que desejam a salvação 

eterna, desde que os consortes vivam em conformidade com a lei eclesiástica479 e se 

exercitem em ocupações que sejam proveitosas à alma, admitindo que se apliquem tanto 

no estudo das letras como nas artes mecânicas ou no exercício das armas. Ainda assim, 

a sua opinião é clara: ao estado secular estão associados os perigos, as inquietações e os 

mais graves riscos da salvação, enquanto ao estado religioso associa os bens espirituais 

e temporais, o sossego, a verdadeira paz e quietação de consciência, comentando que 

todos os trabalhos e fadigas que na religião se padecem são de merecimento e 

satisfação. 

Instruindo os pais nas diligências apropriadas para auxiliarem os filhos na correta 

eleição do estado de vida, Gusmão recomenda que observem as suas inclinações quando 

são ainda meninos, e em conformidade com as disposições identificadas, respeitando a 

qualidade do seu estatuto, os apliquem à arte, ofício ou estado em que os considerem 

mais inclinados, sem contudo violentarem as suas vontades, porque isso serviria apenas 

para estimular a inconstância no futuro. Na Arte de criar bem os filhos, orientada, como 

vimos, para a educação dos meninos nos bons costumes e nos princípios cristãos, 

acentuando a grande utilidade de se aplicarem os filhos ao estudo das letras, pelo menos 

a ler e escrever, porque «se desde os primeiros annos se nam affeiçoam ao estudo, 

depois de grandes difficultosamente de aplicam»480, Gusmão reflete também sobre a 

importância de os inclinar ao estado religioso desde a puerícia. Por outro lado, ainda que 

o Seminário de Belém não tivesse a função explícita de formar os jovens para o estado 

religioso, de acordo com o testemunho privilegiado de Rocha Pita, sabe-se que desta 

instituição de ensino dirigida pelo venerável padre jesuíta saíram «muitos e virtuosos 

sujeitos para o hábito de S. Pedro e para os das outras Ordens Claustrais»481. 

Com efeito, desde a chegada dos primeiros membros da Ordem ao Brasil, em 

diferentes períodos e com distintos intervenientes os inacianos procuraram uma solução 

– sempre motivo de controvérsia – para a insuficiência de vocações religiosas, 

equacionando-se a formação de um corpo religioso natural da colónia para satisfazer as 

necessidades missionárias e de assistência espiritual dos moradores. Neste ponto, 

contrariando os ideais do P.e Vieira e seus partidários (que advogavam a formação dos 

                                                   
479 Nas palavras do jesuíta, «se o Matrimonio he conforme a Christo, & sua Igreja, o estado de cazados he 
hum grande estado, & muyto para escolher». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 446). 
480 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 343. 
481 Sebastião da Rocha PITA, História da América Portugueza, Livro VII, p. 69. 
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noviços no próprio campo das missões), ao defender um modelo de formação que 

conservasse os noviços na proximidade dos colégios, sob vigilância dos superiores, 

Gusmão expôs-se igualmente às acusações feitas à Companhia de Jesus de persuadir os 

estudantes a entrar na ordem inaciana, por meio da influência que sobre os mais novos 

poderiam exercer os Exercícios Espirituais ou a direção de consciência. A este respeito 

– se analisarmos as normas e os objetivos enunciados por Gusmão para regular o 

Seminário de Belém, as instruções propostas para eleição do estado de vida, a defesa 

(mais ou menos velada) da maior perfeição do estado religioso, as estratégias 

discursivas e as referências textuais e paratextuais que permitem reconhecer os 

destinatários implícitos das suas obras – o propósito de influenciar as vocações dos mais 

jovens parece irrefutável no caso do projeto pedagógico de Alexandre de Gusmão, o 

qual, através do ensino indissociável das virtudes e das letras, visava, em última 

instância, encaminhar os estudantes na busca da perfeição cristã, preferencialmente no 

estado religioso, e mais ainda no seio da Companhia de Jesus. Com efeito, uma das 

regras do Seminário de Belém estabelecia que os religiosos inacianos aí residentes 

assistissem espiritualmente os que habitavam nas redondezas, através da administração 

dos ministérios da pregação, exortação e da confissão, «procurando ir sempre 

acompanhados de um seminarista dos mais sisudos e modestos»482. Ainda que não 

tivesse caráter de formação eclesiástica, os estudantes eram iniciados na ação 

missionária e de assistência espiritual, experiência certamente aliciante para jovens em 

regime de internato e regulados por uma intensa disciplina, exterior e interior… 

Perante filhos que não manifestassem inclinação para tomar o estado religioso, 

Gusmão assegura que mesmo nestes casos seria lícito e conveniente instigá-los a seguir 

esta forma de perfeição de vida ainda na infância. Em sentido contrário, adverte os 

progenitores de que incorrem em pecado grave se tentarem dissuadir ou impedir os 

meninos de entrar no estado religioso. Nestes casos, ainda que admita que os filhos 

possam fazer-se religiosos sem licença dos pais, assevera que mais legítimo e 

proveitoso ainda será se professarem por conselho ou exortação de pais e mestres, 

contanto que não se violente as suas vontades ou não se dissimule que os meninos não 

                                                   
482 «Regulamento do Seminário de Belém», p. 186. As características associadas ao seminarista que 
deveria acompanhar os religiosos no exercício dos ministérios espirituais, a compostura («sisudo») e a 
modéstia, seriam indícios da inclinação do jovem para o estado religioso, razão para que desde logo 
pudessem observar in loco a administração dos consueta ministeria. O mesmo princípio, aliás, é sugerido 
aos pais para que inclinassem os filhos ao estado religioso logo na puerícia: «observadas as inclinaçoens 
dos mininos a tam excellente estado, nam só os nam advirtaõ, mas que os ajudem para isso, & inclinem 
mais» (A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 346). 
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possuem a santa vocação para o serviço de Deus. A este respeito, desde que se 

reconheça nas crianças uma inclinação natural este estado de vida, assim como é natural 

«induzir as mininas com brincos, joyas, & fitas ao estado conjugal», e como se usam 

estes artifícios com os meninos para outros fins, refere que também «he licito, & 

conveniente assim a seus pays, como aos Religiosos induzillos com dadivas, & 

doenszinhos»483. Por outro lado, no domínio das orientações para o universo feminino – 

sabendo-se como a reclusão feminina esteve no centro de permanentes controvérsias ao 

longo dos séculos, originadas por interesses familiares, sociais e económicos – o P.e 

Gusmão admoesta os familiares que estorvem a intenção das filhas professarem a 

perpétua clausura num mosteiro, lembrando que, sendo uma injúria para as meninas e 

uma grave ofensa a Deus, se expunham à pena de excomunhão decretada no concílio 

tridentino para quem sem justa causa impedisse a entrada ou voto de religião (Sess. 25. 

c. 18). Neste âmbito, persuadindo os pais de que a sua maior felicidade deveria consistir 

em ver as suas filhas religiosas ou ao menos perpetuamente virgens, louva os 

progenitores que desde o início as criam com intuito de que professem e reprova aqueles 

que, mal as filhas entram nos anos de discrição, já lhes falam em casamento, 

sentenciando que «os pays honrados, & prudentes, nem fallar permittem em cazar diante 

de suas filhas»484. 

Tratando uma questão muito debatida na literatura devota que por aqueles séculos 

se ocupou da admissão e formação dos religiosos, Alexandre de Gusmão refere-se 

também à idade em que os meninos deveriam entrar no estado religioso: na inocência e 

pureza da puerícia ou na adolescência, idade em que manifestam maior discrição? Em 

resposta, começando por recordar as críticas de Lutero «Heresiarca», que não 

considerava os meninos idóneos para a vida na religião, o padre jesuíta recorre à 

autoridade do cardeal Belarmino e de S. Tomás para refutar as vozes que defendiam não 

ser lícito receber meninos na religião antes dos 14 anos, explicando que, de acordo com 

o Doutor da Igreja, ainda no estado de infantes, antes dos 7 anos, se poderiam receber, 

desde que fossem livremente oferecidos pelos pais. E referindo-se à praxe da Igreja de 

impor aos meninos a idade de 14 anos e às meninas de 12 – como foi definido no direito 

canónico e em muitos concílios, sublinha o autor –, ao recordar que o concílio tridentino 

determinou a anulação das profissões feitas antes dos dezasseis anos, assegura contudo 

                                                   
483 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 352. 
484 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 384. 
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que não anulou a entrada na vida religiosa antes dessa idade485. 

E por ser um assunto controverso, empenhou-se o autor jesuíta em desfazer os 

argumentos falaciosos daqueles que contestavam a validade e a constância das vocações 

religiosas surgidas na infância. Assim, àqueles que consideravam que a vocação dos 

meninos é duvidosa, que os meninos não possuem capacidade nem juízo maduro para 

conhecer o que deixam e o que escolhem, ou que neles não se encontram as forças e o 

valor requeridos para os ofícios da religião, sendo por isso necessário usar com eles 

mais indulgência do que convém ao rigor monástico, contrapõe Gusmão que toda a 

vocação religiosa, como obra sobrenatural, é uma inspiração do Espírito Santo. Depois 

de evidenciar a sua posição com recurso a exemplos de meninos mártires que revelaram 

forças e valor para suportar os tormentos, e mesmo a morte, conclui ainda que é sempre 

menos nocivo para os meninos a indulgência na religião do que a liberdade no mundo. 

E em resposta aos críticos que questionam a constância dos meninos, Gusmão aponta os 

exemplos de perseverança conhecidos na Companhia de Jesus, garantindo que por 

norma as vocações mais estáveis se encontram nos irmãos que foram admitidos ainda 

meninos, impassíveis perante as lágrimas das mães, as promessas e ameaças dos pais, as 

razões e persuasões de amigos, parentes, senhores e mesmo prelados. Como forma de 

justificar a firmeza destas vocações, o padre jesuíta enumera os principais benefícios 

experimentados pelos meninos que se iniciam na religião nos primeiros anos de vida. 

Nesta idade, estão mais dispostos a receber a disciplina religiosa e interiorizam mais 

facilmente os bons costumes, por não terem ainda arraigados os vícios. Deste modo, 

conservando a inocência, a pureza e a castidade, podem viver e morrer com mais 

segurança, esperando a diminuição das penas do Purgatório, por terem estado menos 

tempo expostos às vaidades do mundo e ocasiões de pecado, e o prémio reservado aos 

que servem a Deus durante mais tempo. 
 

2. Disciplina eclesiástica 

No seguimento das determinações reformistas do concílio de Trento, visando a 

morigeração dos costumes e apresentando modelos de civilidade e de perfeição cristã 

para a reforma religiosa e espiritual da comunidade católica, no Brasil de finais do 

                                                   
485 A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 356. 
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século XVII as práticas religiosas e os modos de vida de muitos eclesiásticos, entregues 

a vícios e paixões, eram frequentemente motivo de escândalo486. Com efeito, as causas 

principais da crise da Igreja Católica do século XV, que estiveram na origem de acesas 

críticas dos principais nomes da Reforma Protestante, faziam-se ainda sentir nos casos 

de cumplicidade do clero secular com os «amancebamentos» de colonos e escravas, a 

todos concedendo absolvição sacramental487, na contínua disputa e comercialização dos 

cargos eclesiásticos488, na vida desregulada de muitos religiosos desprovidos de vocação 

espiritual que mantinham relacionamentos mais ou menos estáveis com mulheres e 

delas possuíam numerosos filhos. Perante este quadro de corrupção de costumes e 

degradação da vida religiosa de clérigos e fiéis, a partir de Trento – embora se deva 

notar que esta preocupação se fazia sentir já em meados do século XIV –, as hierarquias 

da Igreja Católica desenvolveram num plano de reforma da instrução e preparação dos 

religiosos e procuraram disciplinar o exercício dos ofícios ministeriais e a vida moral e 

espiritual dos cristãos489. 

Um dos estados que mereceu maior atenção de Alexandre de Gusmão foi o dos 

                                                   
486 Em géneros e tipologias textuais de índole diversificada, leiam-se as considerações feitas por Gilberto 
Freyre em Casa-Grande e Senzala, as sátiras corrosivas de Gregório de Matos, as informações colhidas 
na viagem pelo Brasil do Peregrino da América, de Nuno Marques Pereira, ou ainda as preocupações 
registas nas pastorais do episcopado (Cf. Dalila ZANON, «Os Bispos e a orientação tridentina no século 
XVIII», in História: Questões & Debates, n. 36, Curitiba, UFPR, 2002, pp. 219-250). Luiz MOTT, num 
ensaio sobre o «Cotidiano e vivência religiosa: entre a Capela e o Calundu», acentua que «nas celebrações 
religiosas públicas o que mais chamou a atenção dos viajantes e cronistas que visitaram nossas igrejas 
coloniais, foi a falta de compostura por parte dos participantes, mau exemplo advindo dos próprios curas 
e celebrantes, ora displicentes no trajar, ora irreverentes nos olhares e risadas, clérigos e leigos ávidos de 
aproveitar aqueles preciosos momentos de convívio intersexual a fim de fulminarem olhares indiscretos, 
trocarem bilhetes furtivos e, os mais ousados, tocarem maliciosamente o corpo das nem sempre 
circunspectas donzelas ou matronas» (in Fernando A. NOVAIS (coord.), História da vida privada no 
Brasil, vol. I, Cotidiano e vida privada na América Portuguesa, S. Paulo, Companhia das Letras, 1999, 
pp. 161-162). Prolongando-se as práticas de vaidade e ostentação dos celebrantes e as deformações 
morais e religiosas dos clérigos, nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia insiste-se na 
correção das práticas religiosas, instruindo os fiéis para que se comportem com dignidade nos ofícios 
divinos no interior da igreja, exercitando-se em atos de devoção com humildade e reverência («Da 
reverencia devida às Igrejas, & lugares sagrados», nn. 728-30). 
487 Ronaldo VAINFAS, Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e Inquisição no Brasil. Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1997, p. 40. 
488 José Sebastião da Silva DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal: século XVI a XVIII. 
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, p 35. 
489 Gusmão recomenda que em todos os estados de vida os cristãos atuem com presteza, exatidão e 
perfeição: «Se sois Prelado de tal sorte governay vossas acções, que sejais hum excellente Prelado: e 
discorrendo por todos os estados, e occupações, de tal sorte hemos de governar nossas obras, que nellas 
sayamos excellentes». E louvando a excelência dos que se aplicam na arte das artes, a imitação da vida de 
Cristo, aponta a necessidade de todo o cristão examinar os seus procedimentos e questionar as suas obras, 
por via de um conhecimento interior que o guie no caminho da perfeição cristã, sugerindo que «O 
cuidado, que pomos em sahir excellentes em qualquer faculdade, devemos pôr em sahir bons Christaõs» 
(A. GUSMÃ O, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, pp. 154 e 156). 
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religiosos que vivem nos claustros, por ser de grande familiaridade com Deus e, por tal 

motivo, exigir mais evidências de perfeição de vida. Refira-se, contudo, que o padre 

jesuíta procura demonstrar que em qualquer dos estados é possível merecer a salvação 

eterna. Neste sentido, seguindo os passos alegóricos da personagem Predestinado 

Peregrino, movido pelo desejo de imitar no século a perfeição dos moradores do 

claustro, Gusmão ensina como pode o homem devoto viver de acordo com os princípios 

cristãos no mundo, praticando exercícios piedosos e entregando-se à lição, oração e 

meditação. Entrando no bairro da religião pela porta da resignação (da vontade e do 

entendimento), assim que inicia a visita ao claustro, logo Predestinado (e com ele o 

leitor) conhece como os moradores se acautelam das tentações com a guarda dos 

sentidos e a clausura, fortalecendo-se com as boas obras e a graça do «pão celestial»490, 

uma vez que «do pam material nam curam demasiado, nem se usam ali as delicadas 

iguarias, & exquisitos manjares, que no Seculo se costumam»491. Obrigados a guardar 

de modo exemplar os Mandamentos, Gusmão explica também que a segurança 

espiritual dos religiosos enclaustrados procede em grande medida dos superiores, 

aconselhando por isso que sejam escolhidos entre os mais «diligentes, & resolutos», 

isentos de qualquer sinal de negligência. Deste modo, subordina a disciplina religiosa a 

uma total obediência e respeito aos superiores, «aos quaes todos obedeciam, & 

respeitavam como ao mesmo Deos»492. Inculca ainda a necessidade de que a submissão 

da vontade própria se observe ao nível do trajo «mui decente, pobre, & honesto493»; dos 

bens, que são forçosamente comuns, porque, como explica, os religiosos mais 

facilmente se ocupam dos assuntos eternos estando desocupados dos temporais, 

chegando a afirmar que é sacrilégio o ter haveres pessoais na vida monástica; do trato, 

requerendo que as suas conversações ou sejam de Deus ou com Deus, vivendo em amor 

mútuo e caridade fraterna, e, tendo permissão para ir ao século, dando exemplo de 

                                                   
490 Ao distinguir o «pão celestial» do «pão material», Alexandre de Gusmão parece retomar as discussões 
em torno da interpretação do significado do «Pai Nosso», no contexto das meditações sobre a oração do 
Senhor propostas por Padres da Igreja e autores espirituais, entre os quais numerosos jesuítas. Segundo a 
conceção de Gusmão, o «pão celestial» deve ser entendido como conforto e alimento espiritual da alma, 
de acordo com a recomendação de comunhão frequente que faz aos que desejam progredir no caminho da 
perfeição moral e religiosa. 
491 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 84-85. 
492 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 86. 
493 «Habito, mui decente, pobre, & honesto, & grandemente se nota nelles toda a vaidade, & melindre no 
vestir, porque como o vestido seja hum capuz da justiça original, que Adam perdeo, & o habito seja huma 
mortalha, com que o Nazarèo se enterra, he grande vaidade no Nazarèo fazer da mortalha gala, & do 
capuz enfeite» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 86). 
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piedade e urbanidade; e das ocupações, que «ou sam de letras, ou das virtudes, 

principalmente da oraçam». Acima de tudo, estes religiosos devem ser um modelo de 

virtude, como se expõe de modo figurado num emblema existente sobre a livraria, com 

a representação da virtude e da ciência, acompanhada da legenda «Conjurant amice», 

explicando-se em seguida que «a virtude està à mam direita, & a sciencia à mam 

esquerda, para denotar, q na Religiam sempre a virtude tem o primeiro lugar»494. 

Aos religiosos atribui também o padre jesuíta a obrigação de serem 

«aceadissimos» no culto divino, exigindo-lhes total perfeição para celebrar os divinos 

mistérios da missa e comunhão, com a devida pureza e devoção495, tendo em conta que 

«real, e verdadeiramente representa a Pessoa de Christo»496. E sendo este um ponto 

fundamental na proposta de renovação dos atos religiosos, recomenda que os 

«incorrigíveis», isto é, aqueles que não vivem em conformidade com o seu instituto e 

não se emendam tanto por via da correção paterna, com um amor mais brando, como 

por via do temor, mais áspero, sejam lançados do claustro, ainda que com mágoa de 

todos os irmãos e mau prognóstico da sua alma. Junto com os professos que não 

conseguem ou não se deixam regenerar, condena também os que depois de cumprirem 

os votos religiosos acabam por abandonar sem uma causa aceitável a sua primeira 

vocação, assim como aqueles que presumem viver juntamente a vida religiosa e a 

secular, pois «sendo a vida Religioza, vida de perfeyçaõ, & de homẽs, que renunciàraõ o 

mundo, & suas pompas, & mais da Religiaõ, saõ contraditórios, que se naõ podem 

unir»497. Sendo este estado próprio de tão alta perfeição, se é verdade que Gusmão 

condena os religiosos que vivem segundo o comportamento e o modo de pensar dos 

seculares, reserva as maiores censuras à degradação dos costumes, à negligência e à 

falta de preparação dos sacerdotes, advertindo que os erros cometidos no ofício 

                                                   
494 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 87. 
495 «Pondera, como espera o Senhor de seus servos, que saõ os Religiosos, mayor perfeiçaõ, que dos 
seculares; principalmente para tratar os Divinos Mysterios na Missa, e Communhaõ. Que confuzaõ será 
do Religioso, que se ache um Sacerdote secular, que celebre com mayor pureza, e devoçaõ, que o 
Religioso! Que se prepare melhor o leigo para commungar, que o Sacerdote para celebrar!» 
(«MEDITAÇAM XLII. – Da quarta Dominga depois do Espirito Santo», Meditaçoës para todos os dias 
da semana, p. 212). 
496 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 186. Gusmão explica que «Christo foi Sacerdote 
em quanto homem, porque só em quanto homem era sogeito a Deos, mas homem unido a Deos, o 
Sacerdote he homem, mas deve ser homem unido com Deos». 
497 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 311. 
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sacerdotal se convertem na causa de condenação de muitos498. 

Com a explicação de que a cruz foi o altar em que Cristo se ofereceu para o 

sacrifício cruento, e que se atualiza no sacrifício incruento da celebração eucarística, 

Gusmão instrui o sacerdote para que sempre tenha «diante dos olhos da Alma» a Cristo 

crucificado, como exemplar, e diante dos olhos do corpo a cruz – «que por isso se naõ 

póde dizer Missa em altar, onde naõ estiver a Cruz» –, interiorizando a fé, pureza, temor 

e reverência com que deve celebrar a consagração do sangue e do corpo de Jesus Cristo: 

«No sacrificio cruento da Cruz de Christo foy victima, e mais Sacerdote, 

offerecendo-se a si mesmo à morte por maõ dos homens. Esta consideraçaõ 

deve fazer o Sacerdote no incruento Sacrificio da Missa, que a victima, que 

offerece he o Filho de Deus; e que o sangue que consagra separado do 

corpo, he o mesmo Sangue, que na Cruz separaraõ os Judeos do Corpo de 

JESU Christo, para que entenda com que fé, com que pureza, com que 

temor, e reverencia deve celebrar o Sacrificio, que naõ he outro, senaõ o 

mesmo, que Christo celebrou na Cruz.»499 

E para que o sacrifício incruento seja agradável a Deus e de proveito aos cristãos, 

entre os atos próprios da virtude da religião, o padre jesuíta recomenda que aquele que 

ouve missa acompanhe o sacerdote com toda a atenção, fornecendo para tal as 

instruções essenciais: ao levantar da hóstia, o fiel cristão deve oferecer a Deus o seu 

santíssimo Filho. Ensina em seguida que o segundo ato de religião consiste na adoração, 

seja interior (como a vontade de humilhação) ou exterior (revelada por sinais como 

ajoelhar ou bater no peito), que por sua vez se divide em três espécies: de latria 

(adoração de Deus e da cruz, por razão de representar a pessoa de Cristo), de hiperdulia 

(adoração da Mãe de Deus por sua santidade e dignidade infinita) e de dulia (adoração 

dos santos representados em imagens, como amigos de Deus). Neste ponto, Gusmão 

esclarece que na missa a adoração é de latria, isto é, própria de Deus, uma vez que 

Cristo é o sujeito e objeto da celebração. Acrescenta ainda que esta veneração deve 

                                                   
498 «S. Joaõ Chrisostomo tem para si, que dos sacerdotes, os menos saõ os que se salvão, & que os mais se 
condenaõ (...) Naõ he sentença de fè; mas sendo de tal Santo, pòde ser de grande temor, para os que 
desejaõ salvarse. A razaõ disto bem se deyxa entender; porque sendo o estado sacerdotal de taõ alta 
perfeyçaõ, naõ via o Santo em muytos aquella vida que para taõ alto estado se requer.» (A. GUSMÃO, 
Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 312-3). 
499 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 187. Acrescenta o padre Gusmão que «por esta 
causa faz no discurso da Missa o Sacerdote o sinal da Cruz tantas vezes, par naõ tirar o pensamento do 
mysterio, que representa». 
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fazer-se sempre que o Sacramento é exposto pelo sacerdote para ser adorado, tanto por 

atos interiores como exteriores, com a advertência de que «o bater nos peitos, sem o 

interior reconhecimento da excellencia da pessoa, a quem veneramos, naõ he adorar, he 

bater nos peitos»500. A oração deve ser mental, considerando os mistérios da paixão, 

principalmente os da cruz, «porque naõ he outra cousa a Missa, que huma 

representaçaõ, ou memoria da vida, e Paixaõ de nosso Redemptor»501. Isto não impede, 

contudo, que os fiéis possam rezar o rosário ou outras preces, discorrendo pelos 

mistérios da paixão, fazendo atos de fé, esperança e caridade, e encomendando a Deus 

as necessidades públicas e particulares, supondo a Deus mais propício neste ato para 

com os homens. A este respeito, note-se ainda que em nenhuma outra ocasião Gusmão 

afirma ser mais necessária a devoção, entendida como «huma vontade prompta para 

tudo aquillo, que pertence ao Divino obsequio», do que para dizer ou ouvir missa. No 

intuito de auxiliar na tarefa de correção das práticas religiosas, assegura o autor que pela 

devoção com que os cristãos assistem à celebração se indicia a religião, a fé e a 

esperança de cada um, preceituando a modéstia e o silêncio, «os olhos no altar, o 

coraçaõ em Deus»502, considerando que com especial razão se deve dar na missa graças 

a Deus, renovando-se a memória dos maiores favores recebidos, como a redenção, a 

justificação e a glorificação, todos pelos merecimentos de Cristo na cruz. Por isso, 

acabada a celebração, aconselha o sacerdote a dar graças pelo sacrifício que fez e pelo 

sacramento que recebeu, o mesmo fazendo o que ouve missa, e mais ainda se chegou a 

comungar, louvando a Divina bondade pelo benefício da redenção obrado no mistério 

da cruz, e não caminhando logo para fora como Judas. 

Considerando os benefícios da missa tão notáveis, assim como os restantes 

sacramentos, igualmente atos de religião e demonstração da fé em Jesus Cristo, 

interroga-se Gusmão «que razaõ póde haver, para que o Sacerdote, acabada a Missa, 

saya logo a outros negocios, sem dar a Deos as graças por dous taõ assinalados 

benefícios?»503. Denunciando alguns dos erros mais comuns, exorta cada um dos 

eclesiásticos a considerar «como satisfaz ao preceyto do Officio Divino, & como 

celebra o sacrificio da Missa», examinar a consciência com que chega ao altar e «a 

modestia, aceyo, & attenção com que diz Missa», de modo a conhecer o acerto da sua 
                                                   
500 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 189. 
501 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 189. 
502 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 189 e 190. 
503 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 190. 
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prática religiosa. De um modo direto, reprova o sacerdote que «tem só a mão no altar, & 

o sentido na esmola», ou seja, que apenas celebra por dinheiro e não por amor a Deus e 

ao próximo, ou que terminando de celebrar «logo sahe para fóra, ou vay logo como a 

Judas a seu negocio», sem dar graças a Deus como fazem os sacerdotes dedicados a 

Deus504. 

A fim de ensinar os fiéis a viver pia e religiosamente no século, servindo e 

adorando a Deus, o padre Gusmão propõe, por meio da alegoria, que sigam os passos de 

Predestinado, em visita a Nazaré, governada por Culto Divino e Religião, para 

aprenderem a abjurar e detestar os três ídolos adorados pelo mundo – «Respeito 

humano», «Que dirão» e «Interesse próprio», representados em estátuas prostradas no 

chão à entrada do palácio Abnegação –, ouvindo a palavra de Deus que deverá ser 

transmitida e comentada num discurso livre da retórica humana. E porque Predestinado, 

estando já desenganado do mundo, não detestava ainda estes ídolos, 

«para de todo se persuadir, lhe mostrou Religiaõ huma cadeira ao modo de 

Pulpito, onde estava huma Virgem muito santa, pura, & sincera, ornada, 

mas naõ com demasia, nem com affeites da Vaidade; tinha esta na maõ 

direita huns azorragues de tres pernas, nas quaes estavam escritas as 

palavras de S. Paulo a Timotheo: Argue, obsecra, increpa; na mam 

esquerda tinha huma Biblia, & huma Cruz com huma letra: In omni 

patientia, & doctrina: na boca tinha huma trombeta com a letra de Izaias: 

Quasi tuba exalta vocem tuam. Junto a esta Virgem estavam outras duas 

Virgens, mui attentas, modestas, & calladas; tinham ambas os ouvidos nos 

peitos, & nam na cabeça, com a letra de Christo no Evangelho: Aures 

audiendi. Alem destas duas Virgens estavam outras muitas, que nam 

pareciam tam santas, & prudentes, como as primeiras, antes se parecião 

muito com aquellas sinco loucas do Evangelho, as quaes todas tinhão as 

orelhas, nam nos peitos, como as duas, mas humas nas mãos, outras nos 

olhos, outras na boca, outras nos ouvidos, & outras nos narizes.»505 

Admirado Predestinado por esta representação emblemática, para que melhor se 

persuadisse, o mistério é-lhe explicado em seguida. Assim, descobrindo-se o artifício 

literário, o leitor, ou ouvinte, tem a confirmação de que a primeira virgem representa a 

                                                   
504 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 313-314. 
505 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 68-69. 
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Palavra de Deus, revelando o modo como há de ser a pregação: santa, pura, sincera, sem 

demasia nos ornamentos e sem «affeites de Vaidade», e baseada na doutrina contida na 

Bíblia e na cruz de Cristo. As duas virgens que a ladeiam são a Intenção e a Atenção, 

com ouvidos no coração, significando o modo como deve ser recebida a palavra de 

Jesus no Evangelho: com atenção, modéstia e silêncio. As restantes virgens, com os 

ouvidos nas mãos, nos olhos, na boca e no nariz, figuram os que ouvem a palavra de 

Deus sem devida atenção ou com intenção de ver as ações, ouvir a voz, «apalpar o 

talento do Prégador, & cheirar as flores, que diz»506. Desta forma, Gusmão procede ao 

disciplinamento tanto do ofício do pregador, resumindo o modo como deve comunicar a 

palavra de Deus, como do comportamento dos ouvintes, repetindo a exigência de 

atenção e verdadeira intenção nos que assistem à celebração da palavra divina. E para 

que a mensagem de Deus alcance o efeito pretendido no coração dos fiéis, o padre 

jesuíta salienta a necessidade de pregar as verdades da fé com os mistérios divinos e não 

com a retórica humana, «mui ornada de ricas peças, affeitada com lindas flores, seguida 

de copiosos concursos», alertando para os danos causados por «pregadores aéreos», 

mais nocivos ainda que os prejuízos causados pelos hereges: 

«mais danosas saõ às searas de Christo as aves do Ceo, que as raposas da 

terra, quero dizer, mais dano causam nos animos dos fieis os Prégadores 

aerios, que os hereges maliciosos, porque dos hereges jà he conhecida a 

malícia, como a da raposa, & do Prégador não he percebido o voo, como o 

da ave»507. 

Com a preocupação de regular a atividade parenética, retomando e ajustando ao 

seu pensamento as medidas propostas por Trento para, de um modo rápido e eficaz, 

assegurar a instrução dos fiéis, mesmo os mais ignorantes, nas verdades essenciais da fé 

cristã, Alexandre de Gusmão insiste no discurso metafórico para codificar as virtudes e 

os comportamentos próprios dos religiosos. Assim, do mesmo modo que Cristo enviou 

os apóstolos a pregar o Evangelho por todo o mundo como cordeiros entre lobos ou 

pombas entre corvos, o P.e Gusmão acentuou a necessidade de os pregadores se 

revelarem mansos, humildes, pacientes e sinceros. Neste sentido, da mesma forma que o 

ramo de oliveira no bico da pomba significa a paz, também os apóstolos, os 

                                                   
506 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 70. 
507 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 71.  
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missionários apostólicos e os pregadores evangélicos – e muito em particular os 

missionários da Companhia de Jesus, sublinha o autor –, sendo figuras desta ave na 

mansidão e simplicidade, têm obrigação de pregar pelo mundo o amor de Cristo na cruz, 

onde satisfez todas as condições de paz que aceitara no princípio da encarnação. No 

âmbito da instrução dos pregadores, Gusmão reflete ainda sobre as práticas de 

interpretação dos textos bíblicos e o modo como eram utilizados na arte concionatória. 

Por conseguinte, impõe que os pregadores se pautem pela sinceridade, desenvolvendo 

os conceitos no «verdadeiro sentido das Escrituras». Pelo contrário, reprova os 

conceitos «fantasticos» cultivados pelos oradores que «em vez de especular os sentidos 

das Escrituras, especulaõ os fantasmas dos seus sentidos»508. Quanto à escolha da 

matéria ou palavra de Deus, recomenda que se faça uso da prudência na composição do 

sermão. Recorrendo ao símile para aclarar o seu pensamento, afirma que assim como a 

pomba entre o grão ou a semente que lhe lançam escolhe somente o que está são, não 

engolindo o podre, e mesmo depois de o engolir, volta a desentranhar o grão para o 

meter no bico das crias, assim o pregador, para doutrinar os ouvintes, há de escolher 

somente a matéria verdadeira, tirando da sua cabeça, e não do alheio, o que há de 

pregar. A estas qualidades e conhecimentos essenciais, Gusmão acrescenta ainda a 

obrigação de o pregador ter em si o que quer persuadir aos outros, exigindo que as 

virtudes e o amor de Deus saiam do seu coração para o peito dos ouvintes509. 

Ainda no âmbito das propostas de disciplinamento do estado religioso, Gusmão 

alvitra que, perante os inúmeros perigos do mundo, os que vivem somente para Deus 

podem beneficiar de refúgio espiritual nos conventos, louvando e incitando os 

pregadores e missionários apostólicos que dos mosteiros e colégios saem ilustrados na 

fé de Cristo, os quais com a inocência, a mansidão e a paciência de pombas «se occupaõ 

em louvar a Deos no coro, e em defender a Igreja contra os inimigos da fé»510. 

Prosseguindo a analogia entre os religiosos e a pomba, afirma que o devoto deve imitar 

                                                   
508 «Quanto à sinceridade, deve allegar as Escrituras sinceramente no sentido, em que o Espírito Santo as 
fez» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 41). 
509 Acerca da reforma da atuação pastoral dos clérigos, nomeadamente nos usos da pregação, veja-se 
Aníbal Pinto de CASTRO, Retórica e Teorização Literária em Portugal: Do Humanismo ao 
Neoclassicismo, Coimbra, Centro de Estudos Românicos, 1973; e Zulmira C. SANTOS, «Entre a 
“Doutrina” e Retórica: os Tratados sobre os Quatro Novíssimos (1622) de Frei António Rosado O. P.», in 
Os «Últimos Fins» na Cultura Ibérica (XV-XVIII), Rev. Fac. Letras – Línguas e Literaturas, II Série, 
Anexo VIII, Porto, 1997, pp. 161-172. 
510 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 113. Afirma Gusmão, numa enunciação 
metafórica, que a pomba «foy figura dos Religiosos, que por naõ acharem no mundo descanço, fogem 
como pombas para seus pombaes, que saõ os Conventos figurados na Arca de Noè» (p. 111). 
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e aplicar a si todas as propriedades desta ave, «porque por razaõ do seu estado está 

obrigado a aspirar à mayor perfeiçaõ»511, nomeadamente no que respeita à guarda dos 

três votos enunciados na profissão religiosa. Começando pela pobreza, que consiste em 

ter o coração desapegado dos bens materiais e alimentado dos benefícios do Céu – 

advertindo o padre jesuíta que o demónio se esforça por cegar o religioso que votou 

pobreza com o amor ao dinheiro e às coisas terrenas –, exorta o pobre de espírito a 

guiar-se pelos olhos da pomba, fechando-os para as coisas temporais e abrindo-os 

apenas para as eternas: 

«Alguma alegoria disto se póde descobrir na Pomba. Naõ só tira do papo o 

graõ para a boca, mas ainda as penas para o ninho dos filhos. Contenta-se 

com o graõ, que lhe lançaõ, e naõ vay como as outras aves às cearas alheas; 

nem como as aves de rapinas aos passarinhos do ar. Assim deve ser, o que 

votou pobreza. Deve contentar-se com o que lhe dá a Religiaõ, e naõ 

procurar superfluidades por via dos seculares».512 

Com o mesmo fim, assegurando que o mais perfeito grau da castidade consiste em 

imitar na terra a pureza dos anjos do Céu, utiliza a pomba para figura dos que na 

virgindade imitam a pureza angélica, exemplificando com Santa Teresa e Santa 

Escolástica, as quais, aquando das suas mortes, viram voar as suas almas para o Céu na 

figura de pombas para testemunho da sua glória e pureza. Deste modo, o autor 

recomenda que o religioso, como todo o cristão que vive no século sem pertencer ao 

estado dos casados, cuide de imitar a pureza evangélica por meio da limpeza do corpo e 

da alma, sentenciando que ainda que Cristo ame os dois estados de que se compõe a 

Igreja – o estado conjugal e o estado virginal –, «naõ ha duvida, que o estado dos castos, 

he o que lhe rouba o coraçaõ»513. Quanto ao último dos votos, ao lembrar que a pomba, 

com humildade e mansidão, simbolizou a obediência nas três vezes em que foi enviada 

por Noé, propõe que esta ave seja imitada pelos religiosos que desejem alcançar os três 

graus da obediência – a obediência com prontidão, a obediência com alegria e a 

obediência cega –, asseverando que não quer «Deos nas suas cazas Religiosos com 

costumes de corvos, porque a mesma deformidade, que Christo achou nos Fariseos no 

                                                   
511 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 122. 
512 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 116. 
513 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 119. 
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exterior ovelas, e no interior lobos, se ha de considerar nos Religiosos, que no habito 

parecem Pombas, e no interior saõ Corvos»514. 

No que respeita à definição do corpo eclesiástico, o P.e Alexandre de Gusmão não 

se coibiu de expor o modelo de bispo que melhor se adequaria à condução espiritual dos 

fiéis no estado do Brasil. Com efeito, no sermão que pregou na catedral da Baía em 

memória de D. Frei José da Madre de Deus515, cumprindo a tripla finalidade do discurso 

de exéquias – lamentação, elogio do finado e instrução dos fiéis –, o jesuíta começa por 

louvar os feitos, as qualidades e as virtudes do primeiro arcebispo da Baía, e muito em 

particular as suas ações de benevolência e caridade durante a pestilência que assolou o 

Brasil em 1686, referindo que «nenhũa vez sahio o Santissimo Sacramento de dia, & de 

noite incessavelmente aos enfermos, que deixasse Vossa Excellencia de o acompanhar; 

& de proporcionar sua grandeza as esmollas à lastima dos que mais, & menos 

necessitavam dellas»516. 

Para tema do sermão de homenagem ao ilustre prelado, escolheu Gusmão as 

palavras do Senhor a Moisés, do Livro dos Números – «Remanebitque ibi homicida, 

donec Sacerdos magnus moriatur; postquam autem ille obierit, revertetur homicida in 

domum suam» (Num. 35) –, explicando que Deus mandou que o homicida se recolhesse 

numa das cidades de refúgio e daí não saísse até à morte do pontífice. Transpondo o 

tema para a mortandade que então flagelou a Baía, lamenta o padre jesuíta que, morto o 

arcebispo, não tenha ainda assim cessado o número de vítimas na cidade, confessando 

serem as fúnebres memórias melhor declaradas pelas lágrimas do que pelas palavras, 

incapazes de louvar inteiramente as piedosas lembranças de um prelado admirado pela 

sua atividade em ações de caridade e pela sua eficácia ao serviço de sua Majestade e do 

bem comum. Lastima que para que o «matador» saísse da cidade não bastassem as 

deprecações públicas e particulares feitas a Deus e aos santos, as novenas diante do 

Santíssimo Sacramento e da Virgem, as procissões, as intercessões a S. Sebastião 

(padroeiro da peste no reino de Portugal), S. Gonçalo e S. Francisco Xavier (tomado por 
                                                   
514 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, pp. 123-124. Na sua expressão metafórica, 
Gusmão reafirma a necessidade de obediência para viver em santos exercícios de piedade e devoção. 
Como advertiu S. Bernardo, «não havia exercicio de piedade, nem lagrimas de penitencia fóra da Cidade 
de Bethania, que se interpreta Casa de Obediência», acrescentando que «a obediencia era o melhor culto, 
que se podia dar a Deos, porque era ainda melhor, do que o Sacrificio» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 109). 
515 Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. João da Madre 
de Deus, primeiro Arcebispo da Bahia, Lisboa, por Miguel Manescal 1686. 4.º de IV-19 pag. 
516 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, «Dedicatória». 
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muitas cidades como protetor contra a pestilência, naquela ocasião fez a cidade da Baía 

voto de o tomar por padroeiro517. Não tendo os referidos santos milagrosos poder para 

livrar a cidade deste mal, considera o padre Gusmão que foi necessário cumprir-se a 

palavra de Deus, morrendo 

«Hum prelado de tantas prendas, taõ aaffavel, taõ cortes, taõ benigno, em 

fim manso, & humilde de coraçaõ», «foy de hum engenho raro, Prègador 

de tres Reys, Mestre jubilado, Examinador das tres ordens Militares, 

Censor dos livros que se ham de imprimir; Guardiaõ do Convento de 

Lisboa, & Coimbra, Provincial da mesma Provincia, & Visitador Geral da 

Provincia dos Algarves»518. 

Chorada a morte do pontífice, e lastimando que o «matador» não tenha ainda 

assim partido da cidade, conclui o pregador que a continuação deste «mal» se devia à 

vontade divina de que perdurasse o castigo, porque as suas causas ainda não tinham 

desaparecido: «Se nòs fomos cumplices nos mesmos delitos, porque nam temeremos ser 

punidos com os mesmos castigos?»519. Por conseguinte, sendo dois os motivos dos fiéis 

para chorar naquele momento – a morte do arcebispo (chorar sobre ele) e o 

consentimento de Deus para que continuasse a punição (chorar sobre os moradores) –, 

Gusmão aproveita a morte do prelado para instruir os fiéis, levando-os ao desengano e 

ao arrependimento, propondo-lhes uma reforma dos costumes e da prática religiosa que 

os livrasse dos castigos atribuídos às culpas dos moradores da cidade. Por outro lado, 

para consolar os vivos, o pregador enuncia as razões de alívio pela morte do arcebispo. 

Começa por apontar a glória de que gozará certamente este prelado, tendo em conta a 

sua vida tão religiosa e a morte santa e de acordo com a vontade de Deus, confiado na 

sua salvação pela fé em Cristo crucificado520. De seguida, menciona o proveito e 

                                                   
517 Cf. Evergton Sales SOUZA, «Entre vênias e velas: disputa política e construção da memória do 
Padroeiro de Salvador (1686-1760)», Revista de História, 162, 1º Semestre de 2010, pp. 131-150; e ainda 
«São Francisco Xavier, Padroeiro de Salvador: Gênese de uma Devoção Impopular», Brotéria, vol. 163, 
Nov./Dez., 2006, pp. 653-669. 
518 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 5. 
519 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 12. 
520 As referências pormenorizadas à confiança e tranquilidade do moribundo na hora da agonia 
contribuem para a definição da «arte de bem morrer» que indicia a salvação: «alem de se confessar 
geralmẽte, & receber todos os Sacramentos, esteve as ultimas quatro horas da agonia, com os olhos 
sempre fixos, em huma imagem de Christo crucificado, sem já mais os apartar»; «Quem pode duvidar da 
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consolação proporcionados a todos os moradores cristãos, manifestando o desejo de que 

o espírito e a condição de Frei João se perpetuassem no seu sucessor, lembrando que 

este, poucos dias antes de morrer, fez doação de todo o seu pontifical ao novo prelado, 

«para que lembrado este de quam brando, & quam affavel fora seu antecessor; vista 

com o Pontifical seu espírito, & sua condiçam»521. À imagem do defunto, em nome dos 

súbditos da Baía, roga Gusmão a Deus pela nomeação de um pontífice manso e humilde 

como Cristo para conduzir os cristãos no caminho da perfeição522. 

E para justificar os obséquios devidos à alma do arcebispo, o respeito do seu 

cadáver, as honras das suas cinzas, a adoração e o respeito da sua pessoa, dignidade e 

benefícios, Gusmão compendiou as virtudes que distinguiram Frei João da Madre de 

Deus como «bispo perfeito», seguindo os dotes da graça definidos por S. Paulo na 

primeira Epístola a Timóteo523. Neste sentido, começa por elogiar a sua qualidade de 

unius uxoris virum, assegurando que Frei João não aspirava a outro bispado, uma vez 

que o seu reino seria o Céu. Propõe em seguida a sobriedade – definida como virtude 

que modera as demasias do copo, assim como a abstinência tempera as demasias do 

prato – como sinal de santidade e meio para ser perfeito nesta vida, acentuando como 

este franciscano foi inteiramente sobrium, visto que «comia por onças, & no vinho nam 

tocava»524. Louva ainda este religioso por Prudentem, tendo governado 65 conventos, de 

religiosos e religiosas, da Província de S. Francisco, em Portugal, «sem queixas, sem 

odio, sem invejas, sem facçoẽs», elogios que se estendem à prudência revelada na 

governação do arcebispado, com mansidão e brandura, vencendo com admoestações o 

que outros não conseguiram com a censura, a espada da Igreja, demonstrando na prática 
                                                                                                                                                     
Santidade daquella alma, que como a Alma santa, assim tinha os olhos fixos em seu amado Esposo; ao 
menos nam tinha muy longe de Deos o coraçam, quem assim teve a Deos tam perto dos olhos?» (A. 
GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. João da 
Madre de Deus, p. 16). 
521 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 16. 
522 «Sobre tudo vos pedimos, nos alcanceis de Deos hum Pontifice manso, & humilde de coraçam como 
vòs, porque este he o Pontifice mais semelhante a Christo, que he a regra de toda a perfeiçam, o qual nos 
encaminhe pellos caminhos da graça, para os prados da gloria» (A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da 
Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. João da Madre de Deus, p. 19). 
523 «unius uxoris virum, sobrium prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem: non vinolentum, 
non percussorem, sed modestum; non litigiosum, non cupidum, sed domui suae bene praepositum, filios 
habentem subditos cum omni castitate» (S. Paulo, I. ad Tim. c. 3). 
524 «Naõ cuideis, Christãos, que he pouca prova de santidade, a sobriedade de vinho; não digo que nisso 
consiste a santidade, mas digo que he dela grande sinal, & grande meyo para ser santo» (A. GUSMÃO, 
Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. João da Madre de 
Deus, p. 6). De acordo com Morais e Silva, comer por onças significa comer «mui pouco, mui 
parcamente» (Diccionario da língua portugueza, Tomo II, p. 381). 
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que «no Bispo prudente, he a espada a palavra»525. Enquanto expoente da hierarquia 

eclesiástica na América Portuguesa, os sinais exteriores, do comportamento às vestes, 

assumiam particular relevância para a definição de um modelo de virtudes que os fiéis 

respeitassem e se propusessem imitar. Assim, no domínio do símbolo, os dotes de Frei 

João estendiam-se também ao modo como compunha o seu hábito – ornatum – 

«acomodado com o decoro, & com a dignidade, com o decoro da pessoa, & com o 

excelente da dignidade». Deste modo, se na sua vida religiosa se cobriu com o humilde 

hábito de S. Francisco, para o exercício da dignidade de arcebispo procurou os mais 

ricos pontificais, esclarecendo Gusmão que este cuidado com o hábito ornado não se 

pode considerar vaidade, mas antes uma virtude recomendada ao bispo católico: «assim 

como escolher para ornato da pessoa, o habito mais humilde, he virtude religiosa, assim 

o procurar para ornato da dignidade, o Pontifical mais precioso he virtude da Religiam, 

porque he ornamento pertencente ao culto divino, & honra do mesmo Deos»526. 

Ainda no quadro de definição dos dotes caraterísticos de um prelado – no 

seguimento do modelo proposto no concílio tridentino, como este jesuíta indica 

textualmente527 – Gusmão acentua a obrigação dos bispos se aplicarem pessoalmente no 

ofício da pregação, ou, no caso de algum impedimento legítimo, elegerem algum 

religioso para explicar em suas igrejas a Sagrada Escritura e a lei de Deus. Neste 

domínio, salienta a ação parenética de Frei João da Madre de Deus, que foi pregador 

real, no arcebispado da Baía, merecendo em mais alto grau a dignidade de pontífice por 

se ter revelado também doctorem. Por outro lado, ao lembrar a «obrigaçaõ, que os 

Bispos tem de repartir aos pobres, tudo o que lhes resta da sua congrua, & honesta 

                                                   
525 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 7. 
526 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 8. Gusmão justifica ainda que no culto divino e nas honras de Deus é virtude 
de religião procurar as vestes mais ricas e mais preciosas com o exemplo do pontifical do Sumo Sacerdote 
preparado por Moisés com seda e ouro e ornado de toda a sorte de pedraria, por ordem de Deus (Êxodo, c. 
39). 
527 Com base na sessão XXIV, cap. IV, que define quando e por quem se há-de de exercer o ministério da 
pregação, afirma este padre que «O Concilio Tridentino diz, que a principal obrigaçam do Bispo, he o 
prègar» (A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. 
Fr. João da Madre de Deus, p. 9). Como recorda José Pedro PAIVA, contrariando os usos anteriores, 
pelos quais os bispos raramente se envolviam nos ministérios sacramentais, na sessão V, capítulo II, da 
primeira fase do Concílio de Trento (1545-1547), foi determinado que aos bispos incumbia a obrigação 
de pregar o Evangelho por si mesmos, e não por intermédio dos auxiliares («Episcopado e Pregação no 
Portugal Moderno: Formas de actuação e de vigilância», p. 21). 
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sustentaçaõ»528, dá conta de como foi este prelado amigo dos pobres e peregrinos 

(hospitalem): todos os Sábados concedia esmola a mais de duzentos pobres e durante 

todo o ano distribuía numerosas esmolas de forma secreta; nas sextas-feiras maiores 

dava de vestir aos pobres, a quem lavava os pés; despachava todas as petições de 

esmolas e perdões a que a justiça e a piedade o moviam. Distinguindo-se igualmente 

pela sua condição de Modestum, indignava-se «quando lhe chegavão o coxim para 

ajoelhar, ou lhe arrastavão a cadeira para se assentar»529. Também por modéstia, 

testemunha Gusmão, rejeitou o tratamento e assinatura de Dom João, visitou muitos 

moradores (contra o uso dos prelados mais soberanos), e pôs sempre à mesa os seus 

criados como amigos, exigindo-lhes em troca inteira castidade. 

Propondo a atuação e as virtudes deste arcebispo por modelo, o P.e Gusmão 

estabelece o perfil mais apropriado para um bispo, exigindo que não seja litigante ou 

demandista (non litigiosum), que evite contendas em matéria de isenções que de 

ordinário não acabam sem litígios, à imagem de Frei João, que «não poucas vezes cedeo 

de seu direito, por escusar demandas, o que foy tão liberal de sua jurisdição»530. 

Aconselha também que o bispo não seja cobiçoso (non cupidum), elogiando a 

simplicidade do arcebispo homenageado, que em vida nada quis – tendo recusado as 

benesses devidas aos superiores da sua ordem e as ofertas que se devem aos arcebispos, 

tudo despendendo nas obras dos mosteiros e dos palácios arcebispais – e na morte nada 

teve, pois «poucos dias antes de morrer, por publica escritura, fez doaçam de tudo 

quanto tinha (…) porque queria morrer, como Religioso pobre, & não como Arcebispo 

rico»531. E neste ponto o arcebispo mereceu os maiores encómios de Gusmão, uma vez 

que, ao contrário de outros arcebispos, não quis pedir licença ao sumo Pontífice para 

«testar na morte», comentando que quem morre com escritura de doação morre pobre. 

Tratando de um tema presente em muitas «artes de bem morrer» – as disposições para 

                                                   
528 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 10. 
529 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 10. A conduta exemplar do arcebispo pode mesmo estender-se ao domínio da 
instrução familiar e ao trato com os criados: «bem notória he a sojeição com que criou a sua familia, & 
quanto nella zelou qualquer sombra de menos pureza» (p. 10). 
530 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 10: «por direito divino saõ as mitras sobre as coroas, & sobre os ceptros os 
bagos, com aquelle excesso, com que o sagrado excede ao profano, & o eterno ao temporal, elle por 
escusar demandas, sojeitou algũa vez o bago ao cetro, & a coroa à mitra». 
531 A. GUSMÃO, Sermão na Cathedral da Bahia de todos os Sanctos nas exequias do Ill.mo Sr. D. Fr. 
João da Madre de Deus, p. 11. 
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uma morte «santa», entre as quais o fazer testamento –, segundo Frei João da Madre de 

Deus, é mais conveniente para a vida eterna da alma partir deste mundo sem nada ter 

em seu nome, avisando que aquele que doa os seus pertences ainda antes da morte perde 

todo o domínio sobre o que dá, chegando ao encontro de Deus isento do seu peso, 

enquanto o testador apenas se livra da carga dos bens materiais no momento da sua 

morte. 

No capítulo da disciplina eclesiástica e das propostas de reforma dos costumes e 

das práticas religiosas e espirituais, Gusmão integrou-se numa corrente de veementes 

censuras feitas à demanda de prelazias para os filhos, sobretudo se ainda meninos, 

admoestando os pais que «por meyos illicitos procuram aos filhos mininos dignidades, 

& Prelazias Ecclesiasticas, antes de ter idade conveniente, nem a sufficiencia requisita 

para tam alto estado»532, com o aviso de que a ambição de cargos eclesiásticos se pode 

tornar ocasião de ruína e condenação eterna. No mesmo âmbito, ainda que considere 

menos escandalosos os casos de «direito do sangue, & legitima sucessam», reprova as 

«simoniacas resignaçoens de beneficios em filhos mininos, de quem se duvida, se seráõ 

ao diante dignos de tam alto grão»533, aconselhando aos pais tementes a Deus e que 

desejem o bem espiritual dos filhos que cuidem da sua educação na puerícia, aplicando-

os com todo o zelo no exercício das letras e bons costumes, de modo a tornarem-se no 

futuro merecedores de qualquer dignidade. 

Apesar da contínua falta de religiosos para responder às exigências pastorais no 

Brasil colonial, Gusmão, preocupado com a dignidade do corpo eclesiástico, exigiu que 

fossem admitidos na religião apenas sujeitos capazes, física e intelectualmente, de 

forma a reduzir as atuações escandalosas de muitos padres e irmãos que deram origem a 

numerosas sátiras. Condena, por isso, a «inurbanidade» de alguns pais para com Deos, 

por destinarem ao estado religioso apenas os filhos inúteis e desmazelados, mantendo 

junto de si os que revelassem algum préstimo, talento e habilidade. Acusa de indiscreta 

e desordenada a vontade de oferecer a Deus o pior filho, estatuindo que «Nam servem 

para a Religiam asninhos, que he lugar de sabidoria, & santidade, porque nam quer 

Deos no seu altar borrinhos, senam cordeiros»534. Nesta matéria, ameaça com os 

castigos divinos reservados aos sacrílegos os pais que dissuadam os meninos dos seus 

                                                   
532 Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 333. 
533 Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 334. 
534 Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 355. 
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propósitos religiosos ou que os tomem de novo depois de consagrados a Deus. Em 

ligação com este ponto, fazendo uso da sua experiência de mestre de noviços e demais 

cargos de governo religioso que assumiu, recomenda dobrados cuidados acerca da 

eleição dos meninos para o estado religioso e confirmação na sua vocação. Conhecendo 

com exatidão o número de recebimentos e, sobretudo, a grande quantidade de 

despedimentos de noviços na província do Brasil, atribuiu muitos dos equívocos na 

eleição do estado de vida ao facto de os admitidos não serem suficientemente provados 

a tempo ou entrarem na religião sem possibilidade de escolha, muito por força da 

escassez de candidatos à provação no noviciado. A respeito destes números, em 

documento assinado pelo italiano João António Andreoni, secretário do P.e Gusmão, são 

desresponsabilizados os provinciais José de Seixas, António de Oliveira e Alexandre de 

Gusmão, porque embora fossem de muita virtude e prudência, eram obrigados pelas 

constantes necessidades da ação de evangelização a contentarem-se com os «menos 

maus», tal como são isentados de culpa os mestres de conhecida virtude que não só lhes 

ensinaram a boa doutrina como a confirmaram com o seu exemplo. De modo a justificar 

os comportamentos reprováveis de muitos candidatos à profissão religiosa, porque Non 

ex omni ligno mercurius fit, Gusmão propõe algumas das principais causas para a sua 

perdição: porque a doutrina e os exemplos que depois receberam foram contrários aos 

ensinamentos dos mestres do noviciado; porque deixaram de usar os meios necessários 

para se conservarem na vida religiosa e perseverarem na casa de Deus; porque «se 

derretem como o assucar na agoa» com o amor dos parentes ou como «cera perto do 

fogo» nas ocasiões de escândalo, pela má criação que tiveram em sua casa e pelo leite 

que beberam das escravas viciosas; ou ainda porque acostumados a mandar no escravo 

com arrogância, «naõ se sabem sogeitar a outrem na Religiaõ, e de qualquer aperto se 

enfadaõ»535. Por qualquer um destes motivos, adverte o jesuíta, se devem despedir com 

prontidão os que se revelem inúteis para o serviço divino, não permitindo que 

contagiem os companheiros expostos aos males que embaraçam as vocações religiosas. 

Perante o acumular de casos de degradação moral e religiosa dos membros do 

clero e o reconhecimento das tíbias e inconstantes vocações de muitos que se ofereciam 

para a vida religiosa, as orientações de índole disciplinar que o P.e Gusmão disseminou 

nos seus escritos – indissociáveis da sua conceção educacional, organizada na Arte de 
                                                   
535 Noticias e Reparos sobre a Provincia do Brasil. O primeiro reparo parte da constatação de que «naõ 
passando os sogeitos desta Provincia o numero contado de 260: e isto so há huns poucos annos até este 
tempo, porque antes sempre foraõ menos: se despeçaõ tantos necessariamente» (Bras. 3-2, f. 249v). 
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crear bem os filhos na idade da puerícia e concretizada no Seminário de Belém da 

Cachoeira, ainda que esta instituição de ensino não se destinasse, como vimos, a zelar 

pela formação e conservação na fé de um corpo eclesiástico amiudadamente 

caraterizado como escandaloso –, acomodando ao contexto brasileiro as determinações 

tridentinas voltadas para a reforma da Igreja, coincidem em grande medida com as 

propostas dos moralistas da época, as quais, por sua vez, foram posteriormente fixadas 

nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia536, após discussão no sínodo 

diocesano de 1707, com o objetivo de renovar as práticas morais, religiosas e espirituais 

tanto dos clérigos como dos fiéis. 

 

3. Disciplina moral, religiosa e espiritual 

A par das propostas para a reforma da formação e atuação pastoral dos sacerdotes 

e irmãos religiosos, de acordo com as diretivas definidas em Trento, o P.e Alexandre de 

Gusmão empenhou-se no combate à ignorância dos colonos portugueses, dos 

mamelucos e dos indígenas, ensinando as noções fundamentais da doutrina cristã e 

explicando os principais dogmas da fé católica. De igual modo, no âmbito dos meios 

essenciais para merecer a salvação eterna, incentivou a fidelidade aos mandamentos e a 

fuga aos pecados mortais, a par de uma revalorização dos atos sacramentais, apregoando 

os benefícios da confissão e da comunhão para a bem-aventurança e regulando a prática 

social do matrimónio de acordo com as normas eclesiásticas537. Por outro lado, tanto 

pela palavra como pelo exemplo, aplicou-se na renovação da vivência espiritual dos 

cristãos, divulgando uma forma de piedade que possibilitasse a perfeição espiritual em 
                                                   
536 Sem pretender fazer um levantamento exaustivo, porque todo o Livro III se ocupa da regulação do 
comportamento e dos ofícios dos religiosos, exemplificamos os cuidados diversificados a que estão 
obrigados os que vivem no estado religioso ou no sacerdócio, conforme definido nestas Constituições: 
«Da obrigaçaõ, que tem os Clerigos de viver virtuosa e exemplarmente» (n. 438), «Dos vestidos de que os 
clerigos poderaõ usar, & dos que lhes saõ prohibidos» (n. 440), «Da Tonsura, & Coroa dos Clerigos» (n. 
451), «Como os Clerigos naõ pòdem andar de noyte, & por quem poderaõ ser prezos» (n. 459), «Como os 
Clerigos naõ pódem comer, nem beber em tavernas, nẽ ir a vodas illicitas» (n. 464), «Como os Clerigos 
naõ pódem entrar em comedias, ou danças, nẽ em festas de cavallo, nem disfarçar-se com mascaras» (n. 
467), «Como os Clerigos naõ devem jugar jogos prohibidos, nem dar casa de jogo» (n. 468), «Em que se 
ordena aos Clerigos que naõ usem de trato, & mercancia, nem façaõ fianças por ganhos, ou interesses» (n. 
481), «Em que se ordena q os Clerigos naõ possaõ ter de portas adentro mulheres, em que possa haver 
suspeyta, nem frequentar o Mosteyro das Freyras» (n. 483). 
537 Sobre as decisões tridentinas em matéria matrimonial, ver o estudo fundamental de Maria de Lurdes 
Correia Fernandes, Espelhos, cartas e guias: casamento e espiritualidade na Península Ibérica: 1450-
1700, em especial o capítulo VI - «O Concílio de Trento: ponto de chegada e ponto de partida das 
questões matrimoniais», pp. 201-222. 
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todos os estados de vida, conjugando as cerimónias e rituais públicos e comunitários 

(como a obrigação de ouvir a missa, a indispensabilidade de frequentar os sacramentos, 

a participação em procissões e novenas…) com os exercícios espirituais de natureza 

mais individual (a reza da coroa de nossa Senhora, a prática de oração mental, a 

meditação do nascimento e morte de Cristo…). 

Para caminhar com segurança no sentido da glória eterna, Gusmão recomenda que 

os fiéis, com inteiro rendimento do juízo e sujeição da vontade, prossigam pela Viam 

Mandatorum, a qual sem tropeço nem risco algum conduz à cidade de Betânia, ou seja, 

Casa de Obediência, porque «na Obediencia dos Divinos Preceitos està a salvaçam, do 

que he Predestinado»538, por oposição ao caminho errado que seguem os precitos 

guiados pela vontade depravada. Investindo num discurso claramente retórico – com 

recurso a numerosas metáforas, analogias e rebuscadas composições emblemáticas que, 

pelo mistério do enigma, mais facilmente atraíam a curiosidade dos leitores/ ouvintes de 

modo a favorecer a compreensão e interiorização da doutrina veiculada – o autor 

cumpria a função de ensinar um conjunto de normas de vida indispensáveis para a 

preparação religiosa dos fiéis, insistindo nos mandamentos cristãos e nos preceitos que 

conduzem à perfeita «santidade». Neste sentido, começa por descrever em pormenor a 

figura alegórica de Preceito: 

«Tinha Preceito na cabeça huma coroa, que chamavão Prudência; na mam 

direita huma espada, que diziam Justiça; na esquerda hum sceptro, que 

diziam Poder; nos olhos tinha huns oculos de ver ao perto, & mais ao 

longe, que se chamavam Vigilancia; com elles estava lendo hum livro, que 

tratava da Providencia, & este livro estava estribado em huma estante, que 

diziam Rectidam. Tinha debaixo do pé direito a hum mocete desabrido, & 

negligente, chamado Descuido; o qual estava preso por huma cadea, que se 

chamava Disciplina. Debaixo do pé esquerdo tinha huma rapariga 

sorrateira, chamada Dissimulaçam, & esta estava presa por outra cadea, 

que se chama Cautela; ambos estes estavam atados entre si por hum laço 

moderado, nem muito largo, nem muito apartado, que dizem Modo, & 

deste laço, ou Modo fazia Preceito muito caso, & punha nelle muita 

Vigilancia, porque se nam desatasse, nem afroixasse demasiado, por 

quanto huma rapariga por nome Relaxaçam, (por ventura aquella, que 

Precito havia gerado em Bethoròn) notavelmẽte procurava introduzirse em 
                                                   
538 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 123. 
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casa de Preceito, & Obediencia, só a fim de desfazer este laço, ou ao 

menos de o largar mais do necessário».539 

Acumulando elementos doutrinários, note-se como este retrato compendia as 

instruções necessárias para a correta observância dos preceitos divinos. Cultivando o 

jogo da decifração que propicia o deleite inerente à revelação do mistério, mas que 

assume uma clara intenção catequética, o recetor é convidado a descodificar o emblema: 

guiado pela prudência, orientando-se pela vigilância e retidão no que respeita à matéria 

divina, instruído no modo como há de vencer os descuidos por meio da disciplina e 

controlar a dissimulação e relaxação por via da cautela, fica o cristão aparelhado para 

seguir a via salvífica dos mandamentos, e com mais vantagem ainda se este caminho for 

percorrido desde a puerícia, como fez Predestinado, que «desde que começou a 

engatinhar, caminhara logo por este caminho»540. 

De modo alegórico, Gusmão procura disciplinar as práticas religiosas dos fiéis, 

divulgando os fundamentos da doutrina cristã e dando instruções sobre os modos que 

devem ser usados para a observância dos preceitos divinos: para ser corretamente 

instruído nos mandamentos divinos, via que conduz a Jerusalém, o cristão tem 

necessidade de primeiro conhecer a verdadeira obediência – que obriga ao rendimento 

do juízo, sujeição individual, coração humilde, resignação, humildade, mansidão e 

observância –, sem a qual, ainda que douto nas leis divinas e humanas, perde o caminho 

da salvação541. Devidamente instruído na obediência, o padre jesuíta aconselha o cristão 

a socorrer-se de um diretor espiritual que, como um guia, o encaminhe em segurança 

para a morada do Senhor. E para que mais eficazmente acerte na escolha do seu 

percurso, propõe-lhe a consideração da metáfora dos peregrinos: uns caminham sem 

guia e sem bordão, muitas vezes tropeçando ou desviando-se do seu curso, com risco de 

                                                   
539 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 126-128. 
540 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 128. 
541 «para ser Predestinado bem instruido no caminho dos Mandamentos Divinos, era necessario, que 
primeiro fosse beijar a mam a Obediencia, & viver em sua companhia alguns dias, ouvindo os saudaveis 
documentos, que ella costuma ensinar aos que deveras desejão caminhar a Jerusalẽ pello caminho Real 
dos Mandamentos de Deos, porque por falta desta diligencia, ou por não saberem os documentos da 
verdadeira Obediencia; muitos ainda doutos, & eruditos nas Leis Divinas, & Humanas tropeçam, & se 
perdem no caminho.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 128-
129). 
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se despenharem e incorrerem no caminho de Babilónia542; outros levam guia e apoiam-

se num bordão, os quais, estribados na virtude de Deus e «guiados pellos dictames da 

Obediencia pella Real estrada dos Mandamentos Divinos, tratam de caminhar seguros 

para a Bemaventurança da Gloria»543. Assim, de modo retórico, Gusmão sugere a via 

espiritual que garante a salvação eterna, representada na figura do peregrino e da sua 

preparação para a viagem, com atenção ao vestido, à matalotagem e restantes apetrechos 

fornecidos numa pormenorizada descrição: 

«No bordão de Peregrino, que se chamava Fortaleza de Deos, mandou 

pregar na ponta hum ferrão por nome Seguro, querendo dizer, que só na 

Fortaleza de Deos ia seguro, & nam se fiasse em força, ou virtude humana. 

Na tunica interior chamada Graça Baptismal mandou lançar huma bainha; 

que dizem Final, entendendo, que com a guarda dos Mandamentos se 

conservava atè o fim a primeira graça, & que cõ a quebra delles se perdia. 

A esclavelina de Peregrino, exterior, que chamou Protecçam Divina, 

accrecentou outra mui fina, que dizem Protecção da Virgem. 

 

No chapeo, que chamão Memoria da Salvação apertou huma fita mui 

fortemente, que chamou Memoria da Condenação. Nas alpercatas, que se 

chamavão Constancia, & Perseverança, mandou lançar outras solas sobre 

aquellas, porque se não gastassem no caminho, às quaes chamou Cautela, 

& Vigilancia. O cabaçinho, que na cinta levava cheio daquelle conforto 

espiritual, que chamão Oração, mandou acabar de encher de outro 

semelhante, que dizem Meditação. Nos tres dobroens, que na bolça levava 

para os gastos do caminho, que chamou Bem Obrar, Bem Fallar, & Bem 

Pensar, mandou escrever as palavras, Santo, Sincero, & Recato: querendo 

dizer, que para a boa guarda dos Mandamentos, necessario era, que seu 

obrar fosse Santo, o pensar Sincero, & o fallar Recatado. As duas 

cachorras, que no caminho da vida lhe havião emprestado, chamadas 

Fugida, & Resistencia ajuntou hum cachorro mui ligeiro por nome Logo, 

                                                   
542 «Significavam estes errados Peregrinos à aquelles, q guiados por seu capricho se não sojeitão às 
ordens (131) do preceito, ou fiados nas suas forças, & propria virtude, nam se entregam nas mãos da 
Obediencia, os quaes todos erram o caminho da salvaçam, & vam direitos para a infernal Babilonia.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 131-132). 
543 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 132. 
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entendendo, que não havia de aguardar estar em braços da occasiam, e do 

peccado, senão q logo em a vendo, ou sentindo havia de fugir, & 

resistir.»544 

Por meio deste discurso artificioso, o autor veicula a ideia de que o peregrino 

cristão, seguro com a fortaleza de Deus e a proteção da Virgem, deve conservar a graça 

batismal através da observância ininterrupta dos mandamentos divinos, guiando-se pela 

constância e perseverança e prevenindo-se com cautela e vigilância. Socorrendo-se do 

conforto espiritual proveniente da oração e da meditação, para bem guardar os 

mandamentos da lei de Deus – ordenados como princípios estruturadores do 

comportamento moral do cristão, em desfavor do sistema de sete pecados capitais que 

dominou o pensamento católico ao longo do tempo até finais do período medieval545 –, 

Gusmão requer ainda que o devoto seja santo no obrar, sincero no pensar e recatado no 

falar. 

Assim preparado o peregrino cristão para a jornada espiritual, depois de explicar a 

divisão do decálogo em duas tábuas546, Gusmão fornece o conhecimento necessário de 

cada um dos mandamentos, fazendo uso de uma enunciação metafórica, com um claro 

intuito de proporcionar a compreensão e assimilação da doutrina cristã por todos os 

fiéis, incluindo os mais ignorantes ou aqueles que apenas conhecem as fórmulas de cor. 

Neste âmbito, para persuadir o cristão a guardar fidelidade ao primeiro mandamento, 

recorre a uma descrição alegórica que resume as práticas adequadas para o culto do 

verdadeiro Deus: 

«Entrou Predestinado na primeira sala do primeiro quarto, vio a hum 

veneravel Principe de tanta Magestade, que mais parecia Divindade, que 

homem pellas adoraçoens, & reverencias, que todos lhe faziam. Estava 

acompanhado de tres belissimas Virgens, das quaes huma estava vestida de 

tela branca, outra de tela verde, & outra de tela abrazada; & alem das 

                                                   
544 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 148-150. 
545 Cf. John BOSSY, «Moral Aruthmetic: Seven Sins into Tem Commandements», in Edmund Leites, ed., 
Conscience and Casuistry in Early Modern Europe. Cambridge-Paris: Cambridge University Press-
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1988, pp. 214-234. 
546 Com evidente propósito didático, Gusmão expõe de modo simples as questões doutrinais mais básicas. 
Neste caso, explica que a primeira tábua do decálogo se refere aos três primeiros mandamentos, com a 
finalidade essencial de procurar a honra de Deus, e a segunda engloba os sete restantes, destinados a 
procurar em tudo o proveito do próximo. 
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insignias, que divisavam suas dignidades, estavam todas tres com huns 

azorragues nas mãos afugentando de casa grande numero de bichas feras, 

que com grande furia pertendiam entrar dento de Palacio, & conforme 

mostravam, atropellar, & acabar aquelle grande Principe. Na porta estava 

escrito com o dedo de Deos: Diliges Dominum Deum tuum.»547 

Mas porque esta exposição emblemática poderia originar erros ou abusos no 

correto entendimento da doutrina, o autor apresenta de seguida a explicação do mistério: 

a figura do Príncipe representa o culto do verdadeiro Deus, as três Virgens figuram a fé, 

a esperança e a caridade, virtudes com que se vencem os ímpetos das feras em tudo 

contrárias a este primeiro mandamento, como são a idolatria, a heresia, a feitiçaria e a 

simonia. Decifrado o enigma, Gusmão orienta o cristão na forma mais adequada de 

amar a Deus sobre todas as coisas, recomendando que se exercite em atos de fé, 

esperança e caridade e se oriente pelo temor e amor de Deus. Avançando para o 

segundo mandamento, que proíbe a invocação do santo nome de Deus em vão, afirma 

que o juramento, para não ofender o nome de Deus, há de ser justo, necessário e 

verdadeiro, e o voto «bom e valioso» se deve fazer com intenção, possibilidade e 

liberdade, ou seja, deve «ser possivel, deliberado, & com motivo sobrenatural»548. 

Assim, para não incorrer em perjúrio (jurando em falso) ou em sacrilégio (quebrando 

um voto), determina que aquele que caminha pela via dos mandamentos use de grande 

reverência, temor e respeito todas as vezes que ouvir pronunciar o nome de Deus. Para 

cumprir o terceiro mandamento, que obriga a que se guarde o dia do Senhor, impõe que 

os fiéis se afastem das obras servis, do estrondo judicial e principalmente do pecado, 

recomendando exercícios de oração, devoção do santo sacrifício e atos de piedade. 

Continuando a exposição figurada do decálogo, o padre jesuíta introduz a segunda 

tábua, que inclui os preceitos pertencentes ao proveito do próximo, indicando, para cada 

um dos sete mandamentos, uma figura alegórica que representa a função de guarda e um 

ofício que facilita a sua compreensão. De acordo com esta estratégia discursiva, para 

guardar com perfeição o quarto mandamento, que prescreve a obrigação de honrar o pai 

e a mãe, indicando Piedade por guarda, recorre à imagem de «hum pastor, que cõ sua 

                                                   
547 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 153. 
548 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 156. 
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vara, & cajado apascentava suas ovelhas»549 para ordenar os deveres de pais e filhos, 

sugerindo que os pais ajam como o pastor e os filhos como a ovelha: 

«O Pastor, ó Peregrino, governa, sustenta, & ama suas ovelhas, & vigia 

sobre ellas; com a vara as corrige do erro, & com o bordão as defende do 

lobo; a seu tempo as tosquea da lãa, & a seu tempo as cura da ronha. Isto 

ha de fazer o Pay, que he Pastor, ha de governar, sustentar, amar, vigiar, 

corrigir, & defender seus filhos, & a seu tempo os ha de tosquear, isto he 

na necessidade vestir, & na enfermidade curar, procurando, como o Pastor, 

que seu rebanho nam ande desencaminhado, mas que ande pello caminho 

dereito da Lei de Deos. Da mesma sorte os filhos para com os Pays, devem 

imitar a condiçam das ovelhas para com seu Pastor. A ovelha he hum 

animal mansissimo, & obedientissimo a seu Pastor; ao minimo toque do 

Pastor se encaminha; nam se queixa, quando a tosqueam, nem grunhe 

como o porco, quando a degolam; assim ha de ser o filho para com seu 

Pay, obediente a seus preceitos, manso a seus castigos, & como a ovelha 

nam ha de levantar a voz, nem desacatar de palavra a quem deve 

obediencia, amor, & respeito, deixandose tosquear, & degolar a seu tempo, 

isto he, permitindo lhes cortem as demazias, & lhes degolem os 

appetites».550 

De acordo com o exposto, afirma que assim como a ovelha com a lã, a pele, a 

carne e o leite fornece ao pastor o vestido, o calçado, o sustento e a criação, assim o 

filho há de socorrer nas necessidades a seus pais, devendo-lhes obediência, amor e 

respeito. Para ensinar o quinto mandamento, que se traduz na proibição de matar, tendo 

por guarda a Justiça, propõe que os homens se relacionem entre si como faz o caçador 

com as feras: da mesma forma que o caçador não pode matar nenhum animal fora da 

sua coutada, depois de mirar o suficiente para não errar e sem agir por ódio nem 

vingança, nas repúblicas só os governadores têm autoridade de justiça para matar, 

guiados por amor do bem público e depois de bem examinada a justiça da causa, sem 

motivação de ódio ou vingança. Por outro lado, tal como a fera perseguida do caçador 

não o maldiz nem enche de opróbrios, desviando-se dos tiros e escapando dos seus 

laços, do mesmo modo não deve o homem caluniar nem desejar mal aos que o 

                                                   
549 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 161. 
550 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 162-163. 
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perseguem, fugindo da sua violência e desviando-se dos seus enredos, sendo lícito que 

use a força, guardando a moderação ajustada, apenas quando não for de todo possível 

agir de outra forma. 

Ao expor o sexto preceito, explicando que impõe a guarda da castidade nas 

palavras e nas obras, o autor utiliza o ofício de hortelão, «trabalhãdo actualmente sem 

descãço em alimpar, & cultivar sua honra», de modo a aconselhar os que desejam ser 

castos a «humilharse, & fugir o ocio com o trabalho»551, sugerindo, por via desta 

analogia, uma vida espiritual centrada na penitência, na mortificação, na oração e no uso 

dos sacramentos: 

«O hortelam, ó Peregrino, cava a sua terra, & alimpa-a da erva mà, esterca-

a, & rega-a com agua da terra, que tira á força de seu braço, quando lhe 

nam caia do Ceo: cerca-a com seu muro, & defende-a com seu cachorro. 

Isto ha de fazer o que deseja morar aqui comigo, isto he, o que deseja ser 

casto, & guardar este preceito. Deve mortificar, & alimpar a terra de sua 

alma, & coraçam dos màos appetites, & ruins inclinaçoens, estercãdo-a, ou 

ajudando-a com o conhecimento de sua fraquesa, plantando nella as 

virtudes para isso necessarias regando-a com agua da penitencia, que ha de 

tirar da terra de sua carne, com a força da mortificação, & sobre tudo com a 

agua do Ceo, que he a graça de Deos, com o exercicio da Oraçam, & uso 

dos Sacramentos, nam deixando como hortelam de acercar com a guarda 

da cautela, com o muro do recato, principalmente para que nam entrem as 

feras mais danosas, & perigosas, que tudo desbaratam Luxuria, & 

Occasiam, assomãdolhes estes cachorros, que contigo trazes Logo, Fugida, 

& Resistencia.»552 

Consistindo o sétimo mandamento na proibição de roubar, atribui a guarda do 

preceito à Temperança e explica a sua doutrina através do ofício de mercador, o qual é 

apresentado «ajustando suas contas, concertando seus livros de rezam, averiguando suas 

dividas para effeito de as restituir, porque nam succedesse colhelo a morte com a 

fazenda alhea em casa contra a vontade de seu Senhor, porque de outra sorte seria furto 

verdadeiro, & nam lanço de mercador»553. Assim, ao recomendar que o cristão siga o 

                                                   
551 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 165-166. 
552 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 166-167. 
553 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 168. 
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exemplo do mercador, isto é, viva com conta, peso e medida, e procure ter sempre a 

justiça de sua parte, o autor insiste uma vez mais na importância para o negócio da 

salvação de restituir as dívidas antes de morrer. Na lição do oitavo mandamento, acerca 

da interdição de levantar falsos testemunhos, tendo a Verdade por guarda do preceito, 

propõe-se a imitação do escrivão, ou público tabelião, que tem por mister «notar o que 

vè, & ver bem o que nota, guardando segredo no que vio, & notou, nam podendo 

revelar mais que ao Superior, & ao tempo, que a Lei dispõem»554. Desta forma, 

considerando o habitual juramento do escrivão de falar verdade no que presenciou, não 

se presumindo que minta e por isso atribuindo-se fé a tudo o que testemunha, ordena 

também que aquele que se esforça por guardar dignamente este preceito se guie pela 

verdade em tudo que respeite ao próximo. 

Por fim, esclarecendo que o nono e o décimo mandamentos são filhos da mesma 

vontade, propõe a representação de ambos no ofício de pescador. Anotando que o 

penúltimo preceito impõe a obrigação de guardar a castidade nos pensamentos e nos 

desejos e proíbe a cobiça da mulher do próximo, ilustra a verdade deste mandamento 

com o ofício de pescador de rede, o qual, tirando uma grande quantidade de peixes, 

guarda os bons e lança fora os maus. Por esta metáfora ensina que aquele que deseja 

viver em castidade há de colher somente os pensamentos e os desejos honestos e 

piedosos e lançar fora os nefastos. E da mesma forma que não pode o pescador escolher 

os peixes que caem na rede, porque sem culpa sua se podem misturar os bons com os 

peçonhentos (embora possa não guardar os peçonhentos com os saudáveis, lançando-os 

fora), defende o padre jesuíta que não se pode culpabilizar o cristão por nele se 

misturarem os maus desejos com os bons que tem da salvação, realçando, porém, que 

está na sua mão a decisão de os lançar de si assim que reconhece a sua peçonha, não os 

recolhendo no coração. Por fim, para explicar o derradeiro mandamento, com a 

proibição de cobiçar as coisas alheias, recorre ao ofício de pescador de cana, que 

«com sua linha, & anzol, & estava mui contente com o peixinho, que Deos 

lhe dava, & a fortuna lhe metia no seu anzol; nem cobiçava o peixe alheo, 

porque sabia muito bem, que o peixe do anzol alheo nam podia jà cahir no 

seu anzol, nem tampouco esperava as abundâncias de peixe, que os 

                                                   
554 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 169. 
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pescadores do alto, & mais os de rede custumam colher»555. 

A partir desta metáfora, recomenda Gusmão que o cristão se contente apenas com 

o que as suas posses e o seu estado permitem, sem cobiçar nem invejar o alheio. 

Explicados os mandamentos, deixa ainda uma última recomendação para alcançar o fim 

da salvação, referindo que porventura será mais adequado o exercício do pescador de 

cana do que o do pescador do alto ou de rede. 

Por via do ministério da palavra, Alexandre de Gusmão compendiou igualmente 

os ensinamentos necessários para que o cristão faça bom uso dos sacramentos, principal 

meio instituído por Cristo para a salvação eterna556, e em particular da confissão e da 

comunhão, «sem os quais se naõ pòde caminhar pelo caminho estreyto do Ceo»557. A 

fim de ensinar os fiéis a regar a árvore da Vida Espiritual com piedade e devoção, 

Gusmão explica, de um modo simples, ainda que através de um discurso alimentado por 

figuras retóricas, e sem complexas discussões teológicas, cada um dos sacramentos que 

permitem não só adquirir a graça de Deus, mas também conservá-la, aumentá-la e, 

quando por culpa do pecado se perde, recuperá-la. Deste modo, assumindo uma função 

habitualmente reservada aos catecismos, introduz e comenta as virtudes e os benefícios 

dos atos sacramentais e aponta as normas sobre a disposição e consciência requeridas 

para os receber condignamente, apelando a uma exteriorização da fé, isto é, a uma 

vivência autêntica dos sacramentos e de outros atos de religião reveladores da fé em 

Cristo: 

«Fazey vós, ò JESU crucificado, que todos na frequencia de vossos 

Sacramentos, e mais actos de Religiaõ mostremos, que somos vossos, que 

somos Christãos; que vos confessamos, que vos amamos, e que sois a 

nossa esperança. Naõ sejamos, como Nicodemos, que por naõ parecer 
                                                   
555 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 171-172. 
556 Adriano Prosperi demonstra, no contexto das missões populares, como os rituais em torno dos 
sacramentos foram orientados para a salvação individual, definindo um processo ascensional dirigido à 
perfeição cristã: «I sacramenti dovevano ritmare non l’immobile e ciclico ripetersi della vita colletiva, ma 
un percorso unico e irripetibile, lungo il quale l’individuo doveva percorrere gli ideali gradini di un 
proceso ascencionale verso la perfezione cristiana e l’altra vita.» (Adriano PROSPERI, Tribunali della 
coscienza: Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996, p. 661). 
557 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 451. No contexto da explicação de como Cristo 
é a pedra angular de onde brotam as fontes da graça sacramental, afirma Gusmão que «Os Sacramentos 
sam taboa no naufragio, luz nas trevas, mezinha na enfermidade, remedio no perigo, no caminho viatico, 
esforço na fraquesa, na cahida animo, na pobresa thesouro, na morte vida, & vitoria na tentaçam: tudo isto 
despresa, o que despresa sua frequencia (…) desesperaçam he, ou ao menos frenezi, nam usar delles na 
necessidade» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 75). 
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vosso amigo, vos buscava de noite às escondidas; ou como aquelles, de que 

falla Saõ Joaõ, que creraõ em vós, mas naõ se atreviaõ a confessar-vos por 

medo dos Judeos; nem taõ pouco sejamos como Pedro, que por naõ ser 

conhecido por discipulo vosso, vos seguia muito de longe, e conhecido por 

tal, vos negou. Eu quero estar pregado a vós, e a vossa Cruz com vossa 

Mãy, e Discipulo amado, e que todos me conheçaõ por discipulo de vossa 

escola, porque naõ quero outra gloria fóra de vossa Cruz»558. 

Principiando a exposição da doutrina sobre os sacramentos pelo batismo, 

«instituhido para alimpar a alma do peccado original»559 que impede a entrada na Igreja 

militante, Gusmão explica que o sacramento inicial encerra a dupla virtude de, por ação 

da graça e inocência batismal, lavar a alma de toda a mancha de culpa ou pena (original 

e atual) e, por outro lado, imprimir na alma o sinal ou caráter batismal que permite ser 

contado entre o número dos cristãos. Por força destes efeitos, lamenta a desgraça 

daqueles que não chegam a beber desta fonte e não se lavam nas suas águas salutíferas e 

recrimina os ingratos que, depois de purificados nesta água, tornam por sua vontade a 

manchar-se de culpa560. Neste âmbito, estimando o batismo dos meninos entre as 

principais obrigações dos pais, Gusmão exorta-os a não guardar muito tempo entre o 

nascimento e o batismo dos filhos e aconselha-os a um grande cuidado na eleição dos 

                                                   
558 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 191. 
559 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 451. Ver ainda Cap. I, «A differença que vay da 
Pomba ao Corvo, vay do Justo ao Peccador»: «muito raros saõ, os que conservaõ a alvura da Pomba; 
porque saõ muito poucos, os que conservaõ a primeira graça do bautismo». Advertindo os cristãos sobre o 
perigo de perder a graça batismal por força dos pecados cometidos, acentua a importância de «conservar a 
primeira graça, que recebemos do bautismo, e a segunda graça, que recebemos pela confissão». (O Corvo 
e a Pomba da Arca de Noé, pp. 142 e 144). 
560 No quadro das missões catequéticas desenvolvidas pelos jesuítas, e em particular no trabalho de 
evangelização dos indígenas da América, uma das queixas mais frequentes entre os missionários prende-
se com a inconstância dos índios – mas também dos brancos e mamelucos isolados dos centros 
populacionais e, portanto, sem assistência espiritual permanente – que mesmo depois de batizados 
perseveravam nos costumes contrários à lei de Deus: «quantos por estas brenhas da Asia, da Africa, da 
America ignoram esta fonte, & perecem de sede, que se por ventura tivessem della a noticia, que eu 
tenho, viriam como eu a Nazareth, se lavariam, beberiam, & se salvariam!» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 98). Atendendo às denúncias da pouca eficácia deste 
método de conversão, mais facilmente se percebem as críticas às práticas de batismo em massa, por se 
revelar ineficaz na doutrinação e integração dos novos cristãos no seio da Igreja. Refira-se ainda que as 
acusações relativas à inconstância dos indígenas remontam aos primeiros tempos de convivência, 
nomeadamente nas cartas destinadas a informar Roma e as casas jesuítas noutras assistência e, de modo 
vincado, na Chronica da Companhia de Jesu do estado do Brasil e do que obrarão seus filhos nesta parte 
do Novo Mundo (1663) de Simão de Vasconcelos. 
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padrinhos561. 

De acordo com o padre Gusmão, o sacramento da confirmação, necessário à 

consumação da graça batismal, imprime na alma do cristão o sinal ou caráter de soldado 

de Cristo, tendo a virtude de confortar a alma para os combates da fé e transmitir forças 

espirituais contra os inimigos. E para que o segundo sacramento de iniciação ativa na 

vida cristã seja dignamente recebido, o jesuíta esclarece a necessidade de ser 

obrigatoriamente antecedido do batismo e, anos passados, precedido da penitência 

indispensável para limpar a alma dos pecados entretanto cometidos. No seguimento das 

orientações para o uso proveitoso dos sacramentos562, acentua a necessidade de ungir 

com o óleo da extrema-unção os enfermos vizinhos à morte, salientando a sua virtude 

principal de fortalecer a alma no último combate contra as tentações do demónio. Sendo 

os últimos momentos decisivos para a sorte do moribundo, o autor valoriza a força 

espiritual resultante da graça que no derradeiro sacramento se comunica, afirmando que 

não só limpa a alma do pecado, como dá saúde corporal ao enfermo, embora somente 

quando esta robustez for útil para a alma, e mitiga a atividade do fogo do Purgatório, 

advertindo que «por essa causa muitos, que passarão desta vida sem elle, se detiverão 

naquellas chamas mais tempo, do que seria, se na morte tivessem bebido nesta sagrada 

fonte»563. Seguindo a disposição tradicional, enaltece depois o sacramento da ordem 

sacerdotal, recebido por aqueles que são constituídos ministros da Igreja Católica e que, 

por via do caráter que lhes é impresso na alma, possuem a faculdade de tratar das 

matérias sagradas referentes ao culto de Deus e à salvação dos fiéis, incluindo o poder e 

a graça de administrar, de acordo com o seu grau, os sacramentos. E porque o poder que 

lhes é outorgado é tão grande e o seu ofício da maior responsabilidade, Gusmão expõe 

as funções e as responsabilidades dos religiosos – requerendo que se distingam pelos 

dotes de virtude, ciência e prudência – e orienta os procedimentos dos leigos, 

                                                   
561 Cf. A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, p. 176. As hierarquias da igreja 
católica, no seguimento das discussões de Trento, empenharam-se em reformar os costumes de protelação 
do batismo e de acompanhar o recém-nascido de um elevado número de padrinhos, mais no interesse das 
alianças familiares e sociais do que do seu proveito espiritual. A partir de meados do século XVI, 
verifica-se uma progressiva redução do intervalo de tempo entre o nascimento e o batismo e dá-se uma 
gradual diminuição da importância dos padrinhos em contraste com a valorização dos progenitores (Cf. 
Adriano PROSPERI, Tribunali della coscienza, p. 662; e Adone AGNOLIN, Jesuítas e selvagens: a 
negociação da fé no encontro catequético-ritual americano tupi (séc. XVI-XVII), São Paulo, Humanitas 
Editorial, 2007, pp. 168-172). 
562 Para não repetir as anotações referentes à penitência e à eucaristia, expomos as minuciosas instruções 
para a renovação da prática destes sacramentos ao tratar dos instrumentos da perfeição religiosa no IV 
capítulo. 
563 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 105. 
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reivindicando que todos os ministros da igreja sejam tratados com respeito, obediência e 

estimação. 

A finalizar a doutrinação sobre as práticas sacramentais, num meio social 

caraterizado por frequentes irregularidades canónicas, como os casamentos entre 

familiares diretos ou os casos de bigamia, que mereceram a atenta vigilância dos 

inquisidores e a censura de eclesiásticos mais rigoristas no Brasil colonial, Alexandre de 

Gusmão integrou-se no esforço levado a cabo pela igreja no período da contrarreforma 

para substituir as práticas tradicionais do matrimónio – ilegais e imorais – pelo novo 

modelo eclesiástico de casamento, procurando assim controlar os costumes no interior 

da família e que originou um filão de textos sobre o matrimónio, desde os «Espelhos de 

Casados» até às «Cartas» de «guia», onde ainda pode ser integrado o texto de D. 

Francisco Manuel e Melo564. Com a pretensão de corrigir os abusos neste sacramento, 

começa por explicar que os nubentes receberão maior graça no ato matrimonial se antes 

de se unirem se purificarem com a penitência e se alimentarem com o pão espiritual da 

eucaristia. Salientando que por esta prática sacramental se apagam os incêndios ilícitos 

da concupiscência da carne e se conciliam os ânimos dos casados, «fazendo-os huma só 

cousa no amor conjugal, & viver de tal sorte, que possam representar o Matrimonio 

espiritual de Christo, & sua Igreja»565, o P.e Gusmão incita os cristãos a abandonarem os 

ritos e costumes antigos, acentuando os perigos a que a alma é exposta, e, à imagem do 

que faziam os missionários, tenta persuadi-los a celebrar o casamento através de uma 

cerimónia pública e em presença de uma autoridade eclesiástica566. Com efeito, 

afirmando ser o estado de casados «muyto acommodado para os que desejaõ salvarse», 

Gusmão empenhou-se no desígnio eclesiástico de disciplinar as relações domésticas, 

aconselhando os casados a viver em perfeita união, evitar todas as ocasiões de 

desabrimento, cuidar da casa e da boa criação dos filhos, «tudo segundo as leys de bons 

Christãos»567. Exortando os casados a amarem-se como Cristo amou a sua Igreja, 

                                                   
564 Acerca dos esforços eclesiásticos para impor a institucionalização do matrimónio e, por esta via, 
«cristianizar» o espaço familiar, segundo as diretivas do Concílio de Trento, leia-se de Maria de Lurdes 
Correia FERNANDES, Espelhos, cartas e guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica 
(1450-1700), e ainda a introdução da Carta de Guia de Casados, Porto, Campo de Letras, 2003; de 
António Manuel HESPANHA, «Carne de uma só carne: para uma compreensão dos fundamentos 
histórico-antropológicos da família na época moderna», Análise Social, 27 (123-124), 1993, pp. 951-973. 
565 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 106. 
566 Cf. Adriano PROSPERI: «il matrimonio tridentino fu imposto come passagio publico consensuale e 
immediato,allo stato coniugale» (Tribunali della coscienza, pp. 650-659). 
567 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 446 e 447. Estas ideias, expostas com detalhe 
na Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, são enunciadas de forma metafórica num capítulo 
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consola os homens que casam com mulheres que «lhes serviraõ de prova de suas 

paciências». Porém, ainda que lastime que uma pobre donzela «criada em caza de seus 

pays como huma pomba» se una a um marido de má condição, e «vem a dar nas unhas 

de hum gaviaõ», deplora ainda mais quando os dois elementos do casal são de má 

condição, «ambos como cão com gato, ou como huma serpente com hum Leaõ»568. 

No contexto de renovação dos ritos e das vivências do matrimónio, enquanto via 

legítima de acesso à perfeição moral e religiosa, Gusmão fornece uma série de 

orientações de comportamentos e atitudes que permitem tornar a relação entre os 

casados harmoniosa e sem conflitos569. A este propósito, lastimando que muitos cristãos 

se deixem corromper pelos ímpetos de Vénus e Adónis – a denúncia dos perigos 

resultantes da sensualidade é, de resto, uma constante no discurso deste padre jesuíta570 

–, propõe que os casados sejam na sua condição mansos e sinceros e conservem por via 

da graça o amor, a fé e a castidade conjugal, entrando a donzela em casa de seu marido 

como a pomba se recolheu na Arca de Noé com o ramo de oliveira no bico, enquanto 

símbolo da paz, e recebendo-a o marido com o mesmo contentamento com que Noé 

recebeu a pomba bíblica, censurando os que anseiam por receber em sua casa a mulher 

somente «com o alvoroço do dote, e joyas, e pedras preciosas, de que vem ornada»571. 

Requerendo que os casados cristãos alimentem um amor mútuo, sublinha a obrigação de 

                                                                                                                                                     
que explica «Como do Corvo, e mais da Pomba podem aprender os pays a creaçaõ dos filhos», iniciado 
pela afirmação de que «A principal obrigaçaõ dos casados he a creaçaõ dos filhos, assim como o fim do 
Matrimonio he a sua geraçaõ», responsabilizando-os desde a primeira idade pelo seu ensino e criação (A. 
GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 133). 
568 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 448. A mesma ideia é enfatizada na exploração 
alegórica e moral do Corvo e da Pomba, afirmando que «verdadeiramente he lastima ver entregar o pay 
sua filha a hum homem de má condiçaõ, como quem entrega huma Pomba nas unhas de um Corvo», 
instruindo a mulher para «com a mansidaõ de Pomba moderar a condiçaõ de corvo do marido», calando, 
gemendo e fazendo por lhe dar bons conselhos. (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, pp. 
125e 130). 
569 Ainda que de forma sumária, Gusmão retoma ideias expostas em tratados dos séculos XVI e XVII, 
como o Espelho de casados (1540) de João de Barros, Casamento Perfeito (1630) de Diogo Paiva de 
Andrada ou Carta de guia de casados (1651) de D. Francisco Manuel de Melo. Cf. Maria de Lurdes 
Correia FERNANDES, Espelhos, cartas e guias, max. Cap. VI - «O Concílio de Trento: ponto de 
chegada e ponto de partida das questões matrimoniais», pp. 201-222. 
570 Para a contextualização destas questões, veja-se de Maria Beatriz Nizza da SILVA, Sexualidade, 
Família e Religião na Colonização do Brasil, Lisboa, Livros Horizonte, 2001. A denúncia e perseguição 
dos comportamentos desviantes no campo da vida sexual dos moradores da América Portuguesa – 
brancos, mamelucos e indígenas – assumiu uma enorme importância na pregação e nos ofícios 
ministeriais dos religiosos, sobretudo na prática da confissão, através da qual se insistiu numa verdadeira 
«moral sexual». Com efeito, desde a Idade Moderna, como concluiu J. DELUMEAU, se assistiu a uma 
intensa devassa e regulação da vida sexual dos fiéis, mesmo dos que fossem casados (Le Péché et la Peur, 
p. 246). 
571 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 126. 
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os dois membros do casal guardarem fidelidade, lembrando que antes do Concílio de 

Trento o rito seguido nos casamentos consistia em pôr um anel no dedo do desposado, o 

qual era depois transferido para a esposa, querendo com isto contestar os que 

imputavam a obrigação de ser fiel unicamente à esposa por ficar o anel em definitivo no 

seu dedo. E face à constatação de que «Qualquer gota de fel basta para botar a perder 

hum cantharo de mel, e muito mel naõ basta para adoçar o fel»572, lança um último 

aviso aos casados sobre os efeitos nocivos do ciúme, por ser um sentimento amargoso 

que impede a paz e o amor entre os consortes, aconselhando em síntese que «os varões 

devem amar a suas espozas, como corpos seus (…) isto he, no trato, no amor, e na 

uniaõ»573. 

Com o intento de regular as relações familiares e sociais, a partir da alegoria da 

pomba que voltou após o dilúvio para a Arca com o ramo de oliveira no bico e do pacto 

que Cristo celebrou na cruz entre Deus e os homens, Gusmão exorta os cristãos, «por 

mayores, que sejaõ as razões de guerra, e dissenções», a desejarem de modo contínuo a 

paz574, alertando, porém, que não basta a reconciliação com o inimigo, mas que é 

necessário conservá-la, esquecendo totalmente as razões da discórdia. No mesmo 

sentido, avisa que não basta ter paz com os estranhos, mas que é necessário viver em 

harmonia com os domésticos, acentuando que é muito agradável a Deus a paz entre os 

irmãos, entre os próximos e entre os casados. Nas palavras do jesuíta, consistindo a paz 

doméstica na concórdia bem ordenada, mais fácil de obter será «se os que mandão, e os 

que obedecem (…) forem manços, humildes e sinceros»575. Por conseguinte, recomenda 

que nas ocasiões de discórdia, em vez da ira que carateriza os impacientes, o cristão 

revele mansidão e humildade «sem gritar, nem encher o ar de queixas», prevenindo que 

«Huma resposta branda mitiga a ira: pelo contrario huma palavra aspera levanta furor; 

porque (…) a lingua branda faz brando o coraçaõ duro»576. Lembrando que a honra e 

estimação do indivíduo e de toda a sua geração têm origem na mansidão e humildade, e 

                                                   
572 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 132. 
573 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 260. 
574 «Estais em inimizade com vosso próximo: offerece-se occasiaõ, ou de encontro, ou de saudaçaõ; poys 
lançai maõ dessa occasiaõ, e fazey paz com elle. (...) Offerece-se a occasiaõ de hum Jubileo, ou festa 
principal, em que os Fiéis se costumaõ saudar; lançai maõ dessa occasiaõ: fazey de conta, que o Espirito 
Santo em figura de Pomba, como tantas vezes fez, vos traz no bico o raminho de oliveira, que he a 
inspiraçaõ, com que vos amoesta com a paz.» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, pp. 
65-6). 
575 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 68. 
576 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 97. 
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advertindo que a todos aborrece o gesto áspero e soberbo, encoraja o cristão a dar 

provas da verdadeira serenidade em caso de palavras injuriosas, perda ou dano de bens 

materiais ou lesões do corpo. 

Defendendo que apenas aquele que não peca com a língua se pode chamar 

perfeito varão, o padre jesuíta desvendou a causa e os efeitos nocivos da murmuração, 

tema de muita repercussão na literatura de comportamento social do século XVII577, e 

apontou o remédio para este vício, usando a simbologia do corvo, do groto marinho e da 

pomba para representar uma roda de murmuradores. Com efeito, atribuindo a raiz deste 

mal a não pôr o cristão os olhos nos seus pecados, senão nos alheios, Gusmão define o 

murmurador como aquele que corta pela vida alheia, umas vezes mostrando as penas 

brancas, louvando, outras mostrando as pretas, denegrindo, «e deste modo tira para si a 

frexa para a despedir com mais força nos ouvidos, e corações de quem o ouve»578. 

Quanto aos que ouvem, se são mansos, cândidos e sinceros como a pomba, quando não 

possam fugir, Gusmão incita-os a compadecerem-se e não tomarem escândalo do que 

ouvem nem darem ouvidos aos que difamam; pelo contrário, se dão ouvidos aos 

murmuradores, são recriminados por ajudarem e aplaudirem a maledicência. Segundo a 

perspetiva deste pedagogo, nasce este erro de duas raízes: a primeira é não considerar o 

murmurador as ações do próximo com os olhos sinceros de pomba, senão de águia ou 

toupeira; a segunda é não pôr os olhos nos seus pecados, senão nos alheios579, motivo 

que o leva a exortar o leitor a meditar nos próprios pecados para se compadecer e gemer 

como pomba. No mesmo sentido, censurando aqueles que tratam os seus irmãos com 

palavras de cortesia e rancor no coração, com «palavrinhas doces na bocca, e o amargo 

no coraçaõ», assemelhando-se à malícia do lobo e não à sinceridade da ovelha, 

recomenda que, à imagem da mansidão revelada por Cristo na cruz, lance o cristão do 

coração toda a amargura, ira e indignação e toda a malícia de onde nascem as 

dissensões, advertindo que «o que vos falla palavras de mel, [e] conserva o fel no 

coraçaõ» deve ser afastado, «porque naõ he ovelha, nem cordeiro, he leaõ vivo»580. 

                                                   
577 Acerca do tema da murmuração, muito presente na literatura de comportamento social de Seiscentos, 
particularmente conotada com o ambiente da corte, lembremos as reflexões introduzidas na Corte na 
Aldeia (1619) no capítulo da conversação. Francisco Rodrigues LOBO, Corte na Aldeia, introdução, 
fixação de texto e notas de José Adriano de Freitas Carvalho, Lisboa, Editorial Presença, 1992. 
578 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 82. 
579 «Se nós soubéssemos meditar, e chorar nossos peccados, não curariamos de fallar nos alheyos, mais 
que para nos compadecermos, e gemermos como Pombas.» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca 
de Noé, p. 87). 
580 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 207. 
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Capítulo III 

Um «roteiro da vida ou morte sempiterna»: itinerário(s) para a 

salvação 

 

 

No conjunto da sua obra, com o propósito de guiar o leitor cristão na peregrinação 

terrena que o haverá de conduzir à eleição entre a salvação e a condenação eterna, 

Alexandre de Gusmão, de um modo simplificado, mas seguro do ponto de vista da 

ortodoxia católica, introduz questões teológicas que, por aqueles séculos, foram motivo 

de acaloradas discussões, como sejam a predestinação, a justificação, a graça 

santificante e as boas obras. Afirmando a doutrina divulgada pela Companhia de Jesus, 

de que a salvação não era possível sem a predestinação, a fé e a graça, Gusmão segue a 

recomendação de Santo Inácio aos discípulos para que usassem de todo o cuidado na 

expressão destas temáticas de modo a não originar leituras equivocadas581. Para 

compreender as preocupações do autor em definir de modo seguro as questões em torno 

da graça e da predestinação, basta recordar a controvérsia De auxiliis, uma polémica 

teológica que em finais do século XVI e princípios do XVII envolveu célebres 

                                                   
581 Na décima sexta regra que se deve guardar «Para o verdadeiro sentido que devemos ter na Igreja 
militante», refere Santo Inácio que «Embora seja muito verdade que ninguém se pode salvar sem ser 
predestinado, e sem ter a fé e a graça, contudo deve-se ter muito cuidado no modo de falar e de se 
expressar sobre todas estas coisas». Por essa razão, esclarece o fundador da Companhia de Jesus que 
«Habitualmente não devemos falar muito de predestinação; mas se, de alguma maneira e algumas vezes, 
se falar, faça-se de maneira que o povo simples não venha a cair nalgum erro, como acontece, algumas 
vezes, ao dizer: “se tenho de me salvar ou condenar, já está determinado, e não é por eu fazer bem ou mal 
que pode acontecer outra coisa”. E assim relaxam-se e descuidam as obras que conduzem à salvação e ao 
proveito espiritual de suas almas». Por conseguinte, receava que se convencessem os fiéis de que estando 
o seu destino previamente definido, decidissem que as obras meritórias fossem irrelevantes para a 
salvação das suas almas, com prejuízo do livre-arbítrio: «Também não devemos falar tão abundantemente 
nem com tanta insistência, da graça que se gere o veneno de suprimir a liberdade. De maneira que da fé e 
da graça pode falar-se, quanto seja possível, com ajuda da graça divina, para maior louvor de sua divina 
majestade, mas não de tal forma e com tais modos, sobretudo nos nossos tempos tão perigosos, que as 
obras e o livre arbítrio sofram algum prejuízo ou sejam tidos por coisa de nenhuma importância.» 
(Exercícios Espirituais, nn. 366-368, pp. 181-182). 
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religiosos espanhóis em disputa pública acerca da liberdade humana em relação com os 

auxílios ou a graça sobrenatural necessária para merecer a salvação, protagonizada por 

dominicanos (valorizadores do efeito da graça, e por tal acusados de tomar ideias 

luteranas e calvinistas) e jesuítas (defensores das obras praticadas segundo o livre 

arbítrio e da responsabilidade individual, e por tal acusados de pelagianismo)582. Sendo 

o fim da salvação, tanto pessoal como do próximo, central no instituto da Companhia de 

Jesus, constituiu também o tema principal de todos os tratados de Gusmão, tal como se 

depreende, desde logo, do subtítulo da sua «novela alegórica» História do Predestinado 

Peregrino, e seu irmão Precito – «Em a qual de baxo de uma misterioza parabola se 

descreve o sucesso feliz, do que se ha de salvar, & infeliz sorte do que se ha de 

condenar». 

Ao tratar a difícil questão da predestinação, Gusmão evita comprometer-se com 

definições controversas, afirmando de um modo simples e seguro que «Predestinados 

são aqueles que caminham pelo caminho dos mandamentos de Deus»583. Neste sentido, 

propondo que o leitor/ cristão acompanhe os passos de Predestinado Peregrino, 

personagem principal do percurso alegórico que indica o caminho para a salvação, e as 

escolhas que faz durante a sua peregrinação, acompanhado por Razão, Bom Desejo e 

Recta Intenção, o autor divulga a conceção jesuítica acerca desta matéria, advertindo 

que «ninguem se pòde dar por seguro de sua perseverança; porque como està definido 

no Concilio Tridentino, naõ ha nesta vida certeza sem especial revelaçaõ, como Deos 

fez a muitos seus amigos», admitindo, no entanto, que pode servir de consolo saber que 
                                                   
582 Ainda que os jesuítas já tivessem anteriormente expresso reações contra o fatalismo protestante, 
mesmo no âmbito das discussões teológicas de Trento, recorde-se a intervenção decisiva nesta disputa do 
jesuíta Luis de Molina (1535-1600), autor da Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina 
praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione, ad nonnullos primae partis D. Thomae 
articulos, editada em Lisboa em 1588 e depois em Antuérpia em 1595, afirmando a importância da 
liberdade humana na causa da salvação da alma e diminuindo o peso do determinismo divino, sendo 
acusados pelos dominicanos, liderados por Domingo Báñez (1528-1604), na Apologia fratrum 
praedicatorum adversus quasdam assertiones cuiusdam doctoris Ludovici Molinae nuncupati (1592), de 
nesta matéria seguirem os erros de Pelago. Por entre denúncias e desentendimentos, depois de Clemente 
VIII não conseguir conciliar as posições doutrinais desavindas, Pio V determinou em 1607 que os 
religiosos das duas congregações defendessem livremente a sua doutrina sem que qualquer uma pudesse 
ser qualificada como heresia. 
583 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 124. O pensamento de 
Gusmão enquadra-se naturalmente na doutrina que a Companhia de Jesus defendeu e difundiu. Note-se a 
este respeito que a mesma posição teológica de Gusmão é sustentada pelo padre António Vieira: «Quereis 
saber se sois predestinado e vos predestinou Deus, vêde se guardaes ou não guardaes os seus 
mandamentos. Se guardaes os mandamentos de Deus, e perseverardes na guarda d’elles, sois 
predestinado, e se não os guardaes, ou deixardes de os guardar, sois precito. Notae as palavras do mesmo 
Christo: Si bis ad vitam ingredi: Se vos quereis salvar: logo na vossa vontade está o salvarmo-nos, ou não. 
D’aqui se colhe que a predestinação foi, praevisis meritis, com previsão das nossas obras.» (António 
VIEIRA, Sermões (1679-1748), vol. IX, Porto, Lello & Irmão Editores, 1959, pp. 276-277). 
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a salvação ou reprovação «he segundo os merecimẽtos, ou de meritos de cada hum 

previstos por Deos». Seguindo a lição defendida pelos inacianos, assegura que «o 

negocio da salvação, està no nosso alvedrio, com a graça de Deos», pelo que, perante a 

angustiante incerteza da salvação584, o padre jesuíta requer a cooperação dos homens 

para «asseguralla com as boas obras»585. Deste modo, relaciona diretamente as «boas 

obras» que auxiliam o merecimento da glória eterna com o livre-arbítrio, ou alvedrio, de 

cada um, associando a liberdade à responsabilidade individual, assim comprometendo o 

católico pela resposta à escolha posta na sua mão pelo Espírito Santo, uma eleição 

«perigozamente livre, mas precizamente necessária»586: 

«Catholico, isto he o Ceo, & isto he o Inferno: agora escolhe tu, qual 

queres. O Espirito Santo te poem na tua mão a escolha. (…) Se perseveras 

no mào costume de peccar, te arriscas a morrer em peccado mortal, & 

certamẽte te condenas. Se te emendas, & morres na graça de Deos, 

certamente te salvas.»587 

Com a consideração de que a misericórdia de Deus põe na mão do homem a 

escolha do prémio ou do castigo, conciliando-se a eficácia da graça com o livre-arbítrio, 

Gusmão aconselha que «todo o tempo da nossa vida ha de ser para bem obrar de pela 

manhã atè a noyte»588, desde a infância até à velhice, desde o nascimento até à morte, 

explicando que toda a virtude nasce primeiro na alma com a graça e cresce depois  até 

alcançar a perfeição. Neste sentido, embora assevere que a fé constitui o princípio da 

                                                   
584 Como sublinhou Maria Lucília Gonçalves Pires ao estudar a obra do oratoriano Manuel Bernardes, o 
sentimento de angústia e incerteza da salvação afligiu de modo dilacerante as mentes dos católicos dos 
séculos XVI e XVII: «Os últimos fins do Homem na obra do padre Manuel Bernardes», in Os “Últimos 
Fins” na Cultura Ibérica (XV-XVIII), Revista Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas, II Série, 
Anexo VIII, Porto, 1997, pp. 173-86. 
585 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 363. De acordo com o pensamento de Gusmão, 
as obras e a graça, junto com a fé, a esperança e a caridade, são os pontos indispensáveis para a definição 
da alma cristã: «O Christam sem Fè he cego; sem Esperança cobarde; sem Caridade morto; sem obras 
manco, sem graça monstro; & sem Deos nada; porque a Fè he luz, a Esperança esforço, a Caridade vida, 
as obras mãos, a graça formosura, & Deos o ser todo de nossas almas» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 115). 
586 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, «Licença do Santo Ofício» de Fr. Inácio de Santa 
Maria, Lisboa, 21 de outubro de 1718: «he sobre tudo a perigozamente livre, mas precizamente necessaria 
escolha de hum de dous caminhos largo, & estreyto, & de seus encontrados termos, q nos propoz Christo, 
no Evãgelho. (…) porque de tal sorte propõem, & pondera o bem, & mal eterno, ente os quais devemos 
escolher, que quazi naõ deixa lugar à escolha, pela poderoza efficacia com que determina.» 
587 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 15. 
588 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 380. 
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salvação e fundamento de toda a justificação, com o aviso de que sem esta virtude 

teologal o homem fica impossibilitado de agradar a Deus e, por consequência, ser 

inscrito entre os seus filhos, o jesuíta previne que a fé não justifica por si só, exigindo a 

prática contínua de «boas obras» no processo de justificação pessoal589. Em síntese, 

definindo a justificação como uma transformação da alma pela graça santificante590, 

Gusmão confirma a doutrina de que a fé, se não for acompanhada de uma verdadeira 

conversão interior e da caridade que a faz revelar em obras de virtude, é uma fé morta, 

ineficaz para merecer a salvação eterna: 

«He a graça huma qualidade sobrenatural inherente na alma, em que 

consiste a formal justificação do peccador; como definio o Concilio 

Tridentino. Ella he a que dà vida sobre natural a nossas almas, & as faz 

gratas a Deos: & sem ella nenhuma obra de virtude tem merecimento; & 

por isso se chamão obras mortas as que se fazem em peccado mortal; assim 

como tambem a alma sem graça, està morta em quãto ao ser sobre 

natural.»591 

Para a existência angustiada dos cristãos de meados de seiscentos e inícios de 

setecentos, certamente contribuiu a muito debatida questão do número dos que se 

salvam e dos que se condenam, insistentemente referida por Alexandre de Gusmão. Na 

                                                   
589 Afirmando que «a lembrança continua de Christo crucificado, he grande sinal de predestinaçaõ», 
esclarece Gusmão que «a graça da predestinaçaõ, quanto ao effeito, depende da nossa futura cooperaçaõ, 
e que a nossa cooperaçaõ enche, e aperfeiçoa a predestinaçaõ, e graça Divina», seguindo o pensamento de 
«que naõ era fé verdadeira attribuir tudo à vontade de Deos sem attender a mais; porque devemos crer, 
que alguma cousa espera Deos de nós para aperfeiçoar a obra de nossa salvaçaõ». Tratando matérias tão 
controversas, uma vez mais assegura o autor a certeza e segurança da doutrina exposta de acordo com o 
pensamento das autoridades da Igreja: «Esta he doutrina conforme aos Santos Padres, e sentir da Igreja, 
favoravel para honra, e gloria de Deos, util para a quitaçaõ de nossas consciencias». (A. GUSMÃO, 
Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 239 e 240). 
590 «He Theologia certa, q o effeyto formal da graça he dar a alma Santidade, & fermosura: a alma 
fermoza, he a alma Santa.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 352). Deste modo, a 
graça santificante, ou vida sobrenatural da alma, é apresentada por Gusmão, escorado na doutrina definida 
em Trento, como formal justificação do justo: «a graça traz consigo naõ só a caridade com todas as mais 
virtudes, e habitos sobrenaturaes, mas ainda a mesma Pessoa do Espirito Santo, que he o autor da mesma 
graça, e della se naõ póde afastar (...) e nesta graça assim considerada consiste a formal justificação do 
Justo, como definio o ConcilioTridentino; o qual he bem que considerem os peccadores, quando por 
cousas temporaes se resolvem a perder a graça, e considerem tambem os Justos, para que conheçaõ o 
bem, que tem a graça, para que a naõ percaõ» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 243). 
591 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp.350-1. Como sustenta Gusmão, esta é, em 
substância, a doutrina exposta pelo Concílio de Trento, na sessão VI, acerca da «salvação» ou 
«justificação», celebrada sob a direção de Paulo III, a 13 de janeiro de 1547. Cf. «Foi, Fidéisme», 
Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, Quatrième édition entièrement refondue sous la 
Direction de A. D’Alès, Tome II, Gabriel Beauchesne, Éditeur, Paris, 1924, col. 40. 
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tradição da literatura de espiritualidade sobre os últimos fins do homem, orientada para 

o conhecimento do Céu e do Inferno, para a instrução em matérias da razão e da fé, o 

padre jesuíta lastima que tendo Deus criado os homens para que o amassem e servissem 

na vida terrena, e por este meio o gozassem na outra, «os menos saõ os que se salvaõ, & 

os mais saõ os que se condenaõ; porque os mais saõ os que somente poem a estimaçaõ 

no que vem com os olhos, & os menos saõ os que poem a estimaçaõ no que a razão 

dicta, & a fé ensina»592. Neste contexto, ao expor em forma alegórica as tentações, 

temores e angústias que afligem os peregrinos que atravessam o passo estreito e 

temeroso da hora da morte, ameaça o padre jesuíta que o torna mais temerosa a 

passagem desta ponte era ver que 

«quasi todos, ou os mais dos Peregrinos, q pertendiaõ passar, cahiam da 

ponte abaixo, & davam consigo naquelle valle de Babilonia, que dissemos 

Gehenna ignis, que por baixo corria. De huma so vez vio, que vinham para 

passar a ponte trinta mil peregrinos, & de todos so sinco passaram a 

Jerusalem, a saber Bernardo, Abbade de Claraval, hum Diacono 

Lugdunense, & tres Peregrinos mais. De outra vez vio, q vinham passar à 

ponte sessenta mil Peregrinos, & de todos somente tres passaram da outra 

banda, & os mais deram consigo naquelle valle do Inferno.»593 

Perante a incerteza sobre a predestinação e a perseverança na fé até à bem-

aventurança, Gusmão aconselha que os fiéis cristãos, pela mortificação da carne e a 

observância dos mandamentos de Deus e da Igreja, aumentem a «santidade» obtida pela 

graça de Cristo, fortalecendo a fé com as obras piedosas. Para tal, exorta o cristão a ter 

sempre em consideração os novíssimos do Homem, persuadindo-o de que por força de 

                                                   
592 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 2. São numerosas as referências à questão do 
número dos que se salvam, sinal da inquietação de consciências que a incerteza do prémio ou do castigo 
suscitava nos espíritos cristãos: «E sendo o numero dos cõdenados muytas vezes mayor, que o dos 
bemaventurados, que tormento que amargura, que confusaõ serà a de cada hum!» (p. 140). E de acordo 
com o pensamento que atravessa os seus escritos, salienta o jesuíta que «ainda que Christo diz, que saõ 
poucos os que caminhaõ pelo caminho estreyto; com tudo, das almas castas naõ saõ poucas as que se 
salvaõ (...) de innumeraveis mosteyros de Religiozas estaõ todos os dias entrando no Ceo esquadrões de 
almas castas. (pp. 265-266). A mesma afirmação é feita ao tratar do benefício da redenção: «E sendo que 
para todos he o frutto desta Arvore, porque para todos se derramou aquelle Sangue, os menos saõ os que 
chegaõ a provar seu frutto, porque os menos saõ os que se salvaõ (...) assim como dos do Egypto só dous 
entraraõ na terra de promissaõ, assim dos remidos de Christo os menos saõ os que se salvaõ», embora se 
atenue esta convicção com a ideia de que «ainda que o numero dos que se perdem seja mayor, naõ he 
pequeno o numero dos que se salvaõ, porque naõ saõ poucos os que na vida se souberaõ aproveitar do 
frutto desta Arvore». (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 253 e 254).  
593 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 327-328. 
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uma zelosa preparação pessoal, pautando-se pelas regras morais e religiosas de bem 

viver segundo a doutrina cristã, poderá com maior segurança merecer uma «boa morte» 

com base nos verdadeiros fundamentos da esperança: a redenção pela paixão de Cristo e 

a intercessão misericordiosa da Virgem, segundo o autor os dois principais itinerários 

para o progresso espiritual que conduz à perfeita santidade. 

1. «como o piloto na maõ o leme»: a lembrança dos Novíssimos 

Para acertar na verdadeira eleição, fazendo «conceyto do que està sobre o Ceo, & 

do que està debaixo da terra»594, por meio da fé e da razão, Alexandre de Gusmão 

recomenda que o cristão considere de forma contínua o fim extraterreno da alma, 

persuadindo-o, por meio da consideração dos percursos antagónicos de Predestinado e 

Precito, das representações simbólicas da pomba e do corvo ou ainda dos documentos 

essenciais para a escolha entre o bem e o mal eterno, ao necessário desengano, sem o 

qual não é possível caminhar seguro para Jerusalém. 

Desta sorte, o padre jesuíta assegura que a salvação espiritual se alcança por meio 

da permanente meditação dos últimos fins do homem e dos atos de constância e 

penitência, junto com o desengano dos bens terrenos e a estimação dos eternos, causa 

pela qual «se vè muytas vezes salvarse o escravo, & condenarse o senhor; acertar com o 

caminho do Ceo hum idiota, & erralo o sabio; salvarse o Secular, & perderse o 

Religiozo; & o que mais he, perderse o que era justo por inconstante, & salvarse o 

peccador por penitente»595. Assim, para que possam os católicos navegar seguramente 

pelo mar de tormentos da vida temporal e acertar na eleição do caminho para a 

eternidade, impõe a necessidade de cultivarem uma prudência sobrenatural: 

«Catholico, que isto les: tu como todos os mais vàs caminhando para a 

eternidade. Em fim ha de chegar o ponto da morte, em q te espera huma de 

duas sentenças, ou de salvaçaõ, ou de condenaçaõ eterna. Se te salvas, 

lograràs huma felicidade ineffavel, vendo a Deos, aos Anjos, & mais 

bẽaventurados da Gloria. Se te condenas, perdido ficas para sempre em 

companhia dos demonios, & mais condenados no Inferno, & naõ se pode 

considerar mayor desgraça. Na tua mão està escolher huma de duas, ou 

                                                   
594 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 2. 
595 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 2-3. 
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agua, ou fogo. Apposuit tibi ignem, & aquam; isto he, ou o Ceo, ou o 

Inferno, a vida, ou a morte eterna: Vita, & mors. Para acertar na escolha he 

necessaria a prudencia sobrenatural, a que Christo chamou de Serpente: 

Estote ergo prudentes sicut Serpentes.»596 

 

1.1. «Na tua mão està escolher huma de duas, ou agua, ou fogo»: o desengano 

para acertar na verdadeira eleição 

Na «história parabólica» dos dois irmãos peregrinos, a porta principal para o 

desengano é representada pela Memória da Eternidade, com dois postigos por onde 

necessariamente todos hão de entrar – a eternidade da glória e a eternidade de penas. 

Nos quatro cantos de um pátio descoberto, que se diz conhecimento do temporal e 

eterno, se situam quatro arcos, representando os Novíssimos do Homem, abertos a 

quatro portas: 

«à primeira das quaes, chamão Memoria da morte, à segunda Memoria do 

Juizo, à terceira Memoria do Inferno, à quarta Memoria do Paraiso; sobre 

todas estava assentado hum trombeteiro, que dizião, Voz do Ceo, que 

continuamente repetia, Memorare novissima tua; a qual voz posto que em 

todas as partes soava, só nos que entravão naquelle pátio, & havião entrado 

pella porta principal, Memoria da Eternidade cauzava horror.»597 

Por meio desta enunciação literária – fomentadora do deleite que atrai o leitor para 

melhor receber a doutrina exposta e modificar a sua vivência religiosa – a partir do 

conselho bíblico «In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in aeternum 

                                                   
596 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 6. 
597 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 21-2. Entre a extensa 
bibliografia sobre os numerosos tratados que, remontando à Idade Média, tiveram forte impulso a partir 
de Trento, propondo a consideração dos Novíssimos do Homem como forma de mitigar o momento de 
agonia final, salientamos o número da Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas dedicado 
ao tema «Os “últimos fins” na cultura ibérica dos séculos XV-XVIII», II Série, Anexo VIII, Porto, 1997, 
em especial os textos de Luís de Sá FARDILHA, «O Auto dos Quatro Novíssimos do Homem de 
Jerónimo Corte-Real», pp. 187-204; Maria Gabriela Gomes OLIVEIRA, «Horrores Breves – Horrores 
Eternos – Uma Reflexão sobre a Obra Gritos do Inferno para Despertar ao Mundo do Padre Joseph 
Boneta», pp. 103-11; Maria Lucília Gonçalves PIRES, «Os Últimos Fins do Homem na Obra do Padre 
Manuel Bernardes», pp, 173-86; Zulmira C. SANTOS, «Entre a “Doutrina” e Retórica: os Tratados sobre 
os Quatro Novíssimos (1622) de Frei António Rosado O. P.», pp. 161-172; Pedro Vilas Boas TAVARES, 
«Hora e imagens da morte na pastoral missionária: os brados do Bispo de Cabo Verde, D. Frei José de 
Santa Maria de Jesus (1731)», pp. 237-255. 
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non peccabis» (Ecc. 7:40), ensina Gusmão que assim como o piloto mantém o leme 

seguro na mão, assim o cristão deve trazer sempre a lembrança dos novíssimos na 

memória, para seguramente navegar pelo mar deste mundo até chegar ao porto da 

salvação. Explicando cada um dos novíssimos, o autor começa por acentuar a utilidade 

de lembrar a morte de modo contínuo, porque dela depende o bom ou mau sucesso da 

vida eterna, «porque pela porta, por onde a morte entre, sahi a alma para a 

eternidade»598, razão para a morte ser tanto para temer e a sua consideração motivo 

suficiente para assegurar com as virtudes e os atos sacramentais o gozo eterno. 

Continuando a sugestão do roteiro espiritual pelos passos do Predestinado, é 

apresentada outra porta que leva a alma ao desengano: o Trânsito, que imediatamente 

conduz a uma sala estreita e perigosa, chamada «Hora da morte», local onde o peregrino 

observa que «todos os que entrão pellas quatro portas, que dissemos, tornavão alegres, 

& com passaporte de Desengano para Jerusalem; & só os que entrarão pella porta 

Transito, ou pella salla Hora da morte, tornavão tristes, posto que desenganados».599 

Entrando na sala de Desengano, Predestinado observa que embora a perfeição seja 

possível em todas as idades, hábitos e estados, mais dificuldade têm os que procuram o 

desengano somente na velhice, porque «os que nas tres Idades se não desenganão, na 

quarta difficultosamente achão o desengano»600. E para persuadir os cristãos da 

necessidade de desengano atempado, refere como, entre os desenganados do mundo que 

avistou, a Virgem Maria saía da sala da idade pueril, aos três anos, a caminhar para o 

templo, e o menino Baptista para o deserto; da sala juvenil muitos mancebos saíam 

desenganados para a Cartuxa, a Companhia de Jesus ou outras ordens religiosas; da sala 

varonil saíam uns para o estado de casados e outros, tendo vivido as primeiras bodas, já 

não queriam passar às segundas. 

Para lição do devoto leitor que entra desacautelado pela porta «Memória da 

morte», Gusmão adverte-o de que «he certissimo, que has de morrer, incertissimo he o 

quando ha de ser»601. Assim sendo, para o convencer dos perigos a que vive exposto por 

desconhecer quando, porquê e como há de ser o momento da sua morte, avisa que 

                                                   
598 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 396. 
599 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 22. 
600 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 24. A questão da 
necessidade atempada de desengano, associada ao número dos que se salvam, repete-se, ainda que por 
diferentes estratégias discursivas, na Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia e na exploração 
alegórica e moral de O Corvo e a Pomba da Arca de Noé. 
601 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 27. 
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«Tempo ha de vir, ó Peregrino, em que tu, que agora isto ouves, vives, comes, jogas, & 

te deleitas, has de estar morto, feio, & hediondo de baixo de huma sepultura»602. Para 

mais, insiste, ignorando se a morte há de ser natural ou violenta, pensada ou repentina, 

em graça de Deus ou em pecado, o mais proveitoso é ter continuamente em mente a 

prudência de que «o remedio he desenganar com o tempo»603.  

Aos que entram pela porta «Lembrança do Juízo», ameaça com o terrível tribunal 

e juízo de Deus, onde todas as almas comparecem no mesmo instante em que se 

separam do corpo: terrível, porque o juiz é o mesmo Deus ofendido, os acusadores são 

os demónios e a própria consciência, o exame será exatíssimo de obras, palavras e 

pensamentos; terrível, porque do cargo dos benefícios recebidos, principalmente do 

sangue por todos derramado e da vocação à fé e à religião, não pode haver escusa, nem 

da sentença apelação; terrível, porque não só se hão de julgar as culpas, mas também se 

hão de examinar as virtudes; terrível, por fim, porque das «sentenças necessariamente 

ha de ser huma de duas, ou de salvação, ou de condenação eterna»604. E porque na hora 

                                                   
602 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 27. A mesma adjetivação 
impressiva é utilizada na descrição do corpo sem vida. Na meditação «Do corpo morto, enterro, e 
sepultura», proposta nas «Meditaçoens para a Terça feira», referentes aos pecados e aos novíssimos do 
homem, procura o autor que o cristão, perante a imagem da morte, se converta interiormente: «Considera 
qual ficará meu corpo depois que a alma delle se apartar, quam feyo, hediondo, e espantoso; privado do 
uso de todos os sentidos, e potencias exteriores, e interiores, ficando como hum tronco sem movimento 
(...) vendo-me agora neste espelho para desengano de minha vaidade, para me mortificar agora em todos 
meus sentidos, e potencias com merecimento. (...) Considera qual ha de sahir desta vida meu corpo depois 
de morto, atado de pés, e maõs, amortalhado com o peyor de casa; e se sou Religioso, com o mesmo 
habito, que em vida trago serei amortalhado, e levado á sepultura em huma tumba, chorando huns e 
cantando outros; e se fui de má vida, com gozo de muitos, e sentimento de ninguem. (...) Considera o 
ministerio do enterro, como me lançaráõ na cova, me cobrirão de terra, me pizaráõ com hum pilaõ, onde 
me começarei a comer de bichos, e podridaõ, e tornar pó.» (A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias 
da semana, pp. 37-38). 
603 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 28. Na meditação sobre a 
morte, repete o autor a sugestão de que o exercitante pondere a incerteza de quando e como há de ser 
colhido pela morte: «Considera, que assim como he certissimo que hemos de morrer; assim he incerto o 
quando ha de ser: porque póde ser cedo, e pode ser hoje, e póde vir por mim huma morte apressada, como 
ha vindo por muitos outros, e a vida humana está sujeita a mil perigos, enfermidades, e desgraças. (...) 
Considera, quam incerto he o modo, de que hei de morrer: se ha de ser minha morte natural, se violenta; 
se ha de ser suave, se trabalhosa; se ha de ser pensada, se repentina; se desta, ou daquella enfermidade; e 
o que mais horror póde causar, se ha de ser na graça de Deos, ou em peccado mortal.» (A. GUSMÃO, 
Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 35). 
604 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 28. Na meditação «Do 
Juizo particular», recomenda o padre jesuíta que o cristão pondere quanto importa fazer nesta vida boas 
contas com Deus, principalmente no tribunal da própria consciência, considerando que depois do exame 
se seguirá a sentença definitiva, «assim pela constancia, e inteireza do Juiz, que he o mesmo Deos, como 
pela grandeza da cousa de que se trata nella, que he a salvaçaõ, ou condenaçaõ eterna.» (A. GUSMÃO, 
Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 39-40). Este é, no fundo, o objetivo central da obra 
Eleiçam entre o bem, & mal eterno: fornecer ao leitor os documentos essenciais para que possa acertar no 
caminho da eterna glória, preparando o «juizo, que no mesmo ponto da morte se ha de fazer de todas 
nossas obras boas, & màs, & conforme ellas ha de ser a sentença» (p. 399). Além da metáfora do tribunal 
da consciência, o dia do Juízo é explicado através da parábola da rede lançada ao mar, «porque assim 
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da morte os cristãos terão de prestar conta de toda a vida, repete Gusmão a 

recomendação de S. Basílio, de que «quando nos formos deytar a dormir, façamos 

consideraçaõ; que aquella noyte póde ser o tempo, & aquelle leyto póde ser o lugar de 

nosso juízo»605. Assim, no seguimento da exposição dos perigos a que os cristãos vivem 

sujeitos, exorta-os a tomarem duas resoluções para seguir o caminho do Céu: obrar bem, 

porque todas as obras hão de aparecer aos olhos de Deus, e obrar logo, porque não 

sabem quando chegará o momento de enfrentar o juízo final. E para que possam viver 

com maior segurança espiritual, seguindo o conselho de São Paulo de que enquanto 

vivemos nos julguemos a nós mesmos (I. Co 11:31), recomenda a prática assídua do 

exame de consciência e a frequência da confissão para a renovação de vida: 

«Entremos pois em contas com nossas conciencias, examinando nossos 

pẽsamentos, palavras, & obras, & se acharmos tudo conforme às leys de 

Christaõ, podemos julgar, que himos bem encaminhados, & podemos 

conceber alegres esperanças de sahirmos bem julgados do juizo de Deos. 

Se acharmos porèm, que a nossa conciencia nos accuza, na nossa maõ està 

o remedio, que he mudar de vida, acudindo ao tribunal da Confissaõ»606. 

Continuando a lição dos novíssimos, advertindo que incorre nas penas aquele que 

caiu na culpa, Alexandre de Gusmão apresenta a lembrança do Inferno como motivo 

poderoso para retrair do pecado, renunciar a todos os vícios e refrear as branduras da 

carne, pois, segundo a lição de Santo Agostinho, «he bemaventurado aquelle, que cuyda 

no castigo antes do castigo, porque he o melhor modo de o evitar»607. Neste sentido, 

para dissuadir os que perseveram no pecado, acentua o intolerável sofrimento pelas 

penas infligidas aos que entram na porta «Memória do Inferno», «intoleravel pello lugar 

de eternas chamas; intoleravel, pella companhia eterna dos Demonios, & condenados; 

pella sũma deshonra, & escravidão do Diabo; pello desterro eterno da patria Celestial; 

pella privação da vista do summo bem, q he Deos»608. Repetindo e amoldando à sua 

intencionalidade comunicativa lugares comuns da «geografia do inferno» descrita em 

                                                                                                                                                     
como o pescador no lanço da rede recolhe os bons, & bota fóra os màos; assim no dia do Juizo haõ de os 
Anjos separar os màos dos bons, & os haõ de lançar em huma fornalha de fogo» (p.91). 
605 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 400. 
606 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 402. 
607 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 405. 
608 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 29. 
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numerosos manuais seiscentistas, em contraste com a perpétua infelicidade do Inferno, 

«carcere perpetuo, tenebroso, profundo, [onde] os condenados experimentaõ a falta de 

todos os bens, e a presença de todos os males»609, para melhor instigar o temor a Deus e 

o desprezo do mundo, o amor ao Céu e o temor do Inferno (porque com a lembrança 

dos bens eternos pode o homem piedoso fazer conceito da vileza dos temporais e com a 

lembrança do gozo do Céu desprezar os deleites da carne), o padre jesuíta sublinha a 

felicidade dos que entram pela «Lembrança do Paraíso», um lugar aprazível e de 

verdadeiros e permanentes gozos da alma: 

«Aprazivel pello lugar de summo gozo, onde a alma, como Christo diz, 

entra em o gozo de seu Senhor; aprazivel, pella companhia de todos os 

nove choros de Anjos, & Bemaventurados do Ceo; aprazivel finalmente 

pella vista clara do mesmo Deos, em que toda a Bemaventurança consiste, 

pello conhecimento dos mysterios Divinos, dos segredos da Divina 

Providencia, Attributos, & perfeições de Deos, com que està huma alma, 

não só em gozo, mas cercada de hum mar de infinitos gozos.»610 

Segundo os ensinamentos de Gusmão, a memória do Paraíso – explicada por 

Cristo em parábolas como a do tesouro e da pérola ou a da grande ceia – mais do que 

motivo para fugir do pecado, deve ser estímulo para seguir a virtude; mais do que evitar 

o caminho largo da perdição, deve levar o homem devoto a buscar o estreito da 

salvação. Para aumento do merecimento, assegura ainda que mais eficaz do que o temor 

da pena deve ser a aspiração ao prémio eterno, lamentando a perda espiritual dos que se 

condenam, privados da visão celestial, excluídos da companhia dos bem-aventurados e 

desterrados da pátria celestial. De modo a orientar os cristãos, explica como por meio da 

memória do Paraíso podem avivar a fé, despertar a esperança e estimular a caridade: 

«a fè crẽdo que ha bens eternos para os que servem a Deos: a esperança 

confiando alcançallos pelos merecimentos de Christo, & boas obras: a 

caridade, porque lembrando-nos de suas promessas, conhecemos sua 

bondade, que he o estimulo do amor.»611 

                                                   
609 Cf. Meditação «Do Inferno», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 42. 
610 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 30. 
611 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 411. 
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Com o propósito de instruir os leitores, guiados numa visita ao palácio de 

Desengano, Gusmão propõe para contemplação o exemplo de figuras que anteriormente 

se dissuadiram dos erros do mundo. Na primeira sala visitada, chamada «Vida breve», 

sobremaneira estreita e com um porteiro velho e medonho («Temor da morte»), 

Predestinado observa um primeiro quadro com a representação das tentações na hora da 

morte, acompanhado de uma legenda, em forma de quadra popular, de incitamento ao 

desengano «Toma logo a peito/ Na vida fazer,/ O que has de querer/ Na morte haver 

feito»: 

«hum quadro de estremada pintura, aonde ao vivo se representava hũ 

moribundo, & que entre as terriveis angustias da morte estava para expirar. 

Estava este cercado de uma copiosa parentèla, que em lugar de alivio lhe 

servia de maior perturbação; alem destes, outros vizinhos, que sempre 

costumão acompanhar os moribundos, huns chamados Dores, outros 

Cuidados, ou Ancias, outros Perturbações; & os que mais molestavão erão 

hum vizinho muito roim, que se chama Diabo tentador, & outas que não sei 

se erão filhas deste, se do mesmo moribundo, chamadas Lembrança do 

passado, Lembança do presente, Lembrança do futuro. A primeira 

representava ao doente os peccados, os vicios, a vaidade, & a pouca 

penitencia da vaidade passada; a segunda lembrava a mulher, os filhos, as 

riquezas, as restituições, & ainda a vida que deixava; a terceira lembrava a 

conta que de tudo havia de dar a Deos, & as portas da Eternidade, por onde 

havia de entrar.»612 

Insistindo num dos pontos mais tratados nas «artes de bem morrer», e também na 

iconografia referente à derradeira passagem, Gusmão propõe que o leitor devoto 

considere as angústias que a sua alma padecerá na hora da morte com a memória dos 

factos e das circunstâncias que o hão de atormentar. Com cuidado pormenor e ordem de 

exposição, refere como, em primeiro lugar, será afligido com as lembranças dos factos 

passados: a recordação dos pecados cometidos e a pouca penitência deles, a negligência 

                                                   
612 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 31-32. A representação 
do moribundo atormentado por angústias e tentações e das figuras que o ladeiam assume particular 
importância na iconografia dos Novíssimos, tanto sob a forma de imagens, como de emblemas ou de 
descrições ecfrásticas, com o intuito de persuadir os cristãos ao arrependimento, confissão e conversão de 
vida através da sugestão da imagem e da descodificação da alegoria por meio da legenda. Cf. Fausto 
Sanches MARTINS, «Leitura iconográfica e Mensagem Icónica dos «Novíssimos» de Wierix», in Os 
«Últimos Fins» na Cultura Ibérica (XV-XVIII), pp. 51-70. 
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com que serviu a Deus, o pouco fruto que retirou dos meios disponibilizados por Deus 

para a sua salvação, o tempo gasto sem proveito e o quão ingrato foi aos benefícios 

divinos. Perante todas estas rememorações representadas ao vivo, adverte o padre 

jesuíta que nesse momento, debalde, o réprobo estimará haver sido bom cristão e 

perfeito religioso. Igualmente motivo de angústia terá o condenado com a memória do 

presente: a partida da vida terrena e a separação dos parentes, amigos e fazenda, as 

ansiedades que propiciam as tentações do demónio e o rigor da enfermidade e, 

sobretudo, não saber se está na graça de Deus, se fez verdadeira contrição, e suma, se é 

digno de ódio ou amor. Ao enumerar estas inquietações, sugere que o cristão, e mais 

ainda o religioso, pondere quão grande desatino é o desordenado amor de todas as 

coisas caducas e arriscar a alma por bens e honras que com a morte por força se hão de 

deixar. Por fim, propõe a consideração das angústias que causará a lembrança das coisas 

futuras – a conta que há de dar a Deus da sua vida, a sentença e a memória da 

eternidade, o rigor dos demónios e da própria consciência que o hão de acusar –, a qual 

deverá ser suficiente para persuadir o cristão a estimar quanto importa viver bem nesta 

vida e menosprezar todos os bens terrenos para não se achar na hora da morte 

irremediavelmente enganado613. 

Outros quadros pintados por Desengano para exemplo dos peregrinos são 

revelados nesta sala. Entre as figuras reconhecidas no conjunto dos que lograram a bem-

aventurança, o autor/narrador concentra o foco narrativo em S. Francisco de Borja, 

elogiando-o porque, após ter considerado «o corpo morto, e hediondo da Imperatriz, 

mulher do Imperador Carlos Quinto», já desenganado do mundo, deixou o ducado de 

Gandía e o marquesado de Lombay e se fez religioso da Companhia de Jesus614. Em 

contraposição, são apresentados episódios de personagens ilustres que com repentinas e 

desastradas mortes passaram desta vida, como aconteceu aos dois Herodes, Agripa e 

Ascalonita, e a Antíoco Epífanes que foram comidos de piolhos, ou a Júlio César com 

vinte e duas punhaladas atravessado. Fazendo uso da síntese das composições 

emblemáticas, refira-se que estas pinturas são acompanhadas de uma «letra» incitadora 

                                                   
613 Cf. Meditação «Das angustias da Morte», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, 
pp. 36-37. 
614 Cf. Meditação sobre S. Francisco de Borja, festejado a 10 de Outubro, o qual, sendo secular, senhor 
ilustre e grande de Espanha, de dez anos se disciplinava e jejuava, e sendo duque, entre as delícias da 
corte e do paço, foi observantíssimo da Lei de Deus e «soube ser Santo entre as occasioens do peccado». 
(A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 250-251). 
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de um exame de consciência ou juízo pessoal: «He possivel venha à ti/ Huma morte 

como a mim?»615. 

Passando à segunda sala, «Conta larga», que tem por porteiro o «Temor da 

conta», entre os vários quadros com que «notavelmente se moviaõ os peregrinos»616, 

distingue-se o quadro do «Juízo Final» de Miguel Ângelo, ao qual o autor acrescentou 

as almas de um Predestinado e de um Precito a contas com o Supremo Juiz, uma com 

sentença de salvação, outra de condenação eterna, de acordo com o dístico «Ò Juiz 

justo; ò Juiz espantoso!/ A conta exacta; o exame rigoroso!»617. Sempre com recurso ao 

poder sugestivo da descrição ecfrástica, enumera o P.e Gusmão exemplos de figuras que 

com a meditação deste julgamento se haviam desenganado, como o rei Bogoris, que 

com a vista deste juízo pintado deixou a gentilidade e se batizou, São Dositeu ou o 

abade Agatão, em nítido contraste com os exemplos do tremendo juízo divino. Em 

contraste, representa-se a história do monge que, segundo S. João Clímaco, sendo 

levado a juízo durante um êxtase, ficou tão assombrado do que viu que permaneceu 

doze anos sem falar, encerrado numa cela, com os olhos fixos em terra, episódio que 

motiva uma inquietante interpelação ao destinatário textual: «Se o sonhado causa isto,/ 

Que serà depois de visto?»618. 

Na terceira sala, dita «Pena longa», para a qual se desce por um passadiço muito 

fácil, a que chamam «Via lata», e cujo porteiro é um terrível velho que tem por nome 

«Terror da pena», encontra-se um quadro que representa as penas dos condenados entre 

as eternas chamas do Inferno, complementado com a legenda «O pintado vè primeiro,/ 

Fugir às do verdadeiro»619. Em sentido posto, e igualmente edificante, outras pinturas 

nesta sala representam sujeitos que com a consideração do Inferno mudaram as vidas e 

se desenganaram do mundo, como Santa Catarina de Sena, Santa Cristina e Santa Rosa, 

as quais com a consideração destas penas, ou porque as viram, ou porque as 

contemplaram, fizeram rigorosas penitências e mortificações, comprovando a letra 

«Huma alma sò tens,/ Outra em ti não ha,/ Se a perdella vens,/ De ti que serà?»620. 

                                                   
615 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 34. 
616 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 35. 
617 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 35. 
618 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 36. 
619 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 37. 
620 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 38. 
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Por último, a quarta sala, morada da Glória, tendo por porteira a Esperança, é 

dominada por um quadro principal em que se representa a glória do Céu, com vivas e 

aprazíveis cores, acompanhado de uma quadra que incita o leitor a uma conversão de 

vida: «Quem na gloria quer entrar:/ Que Deos lhe tem prometida,/ Deve logo começar/ 

Vida nova, nova vida»621. Para completar a instrução doutrinal, elogiam-se aqueles que 

com a consideração desta glória deixaram o mundo desenganados, entre os quais Santo 

Aleixo, que deixou o tálamo conjugal na mesma noite dos seus desposórios e se fez 

pobre peregrino pelo Reino dos Céus, ou Carlos Magno, que, deixando o Império, se fez 

monge, além de outros reis, príncipes e senhores que por amor da glória deixaram os 

reinos e estados e se fizeram religiosos. 

De modo a inculcar a doutrina cristã, repetidas vezes insiste Gusmão que falsas 

são as esperanças do mundo, enganosas as suas promessas e breves as suas vaidades, 

lembrando que só o eterno é verdadeiro e que todo o temporal é ilusório – «huma farça 

de comedia, que passa; hum entremez, que se acaba com o rizo»622. Neste âmbito, para 

socorro daqueles que desprezando as virtudes e estimando os vícios fogem da cruz de 

Cristo, aconselha-os a visitarem em pensamento o Menino Deus na lapinha, nascido em 

lugar tão vil e em companhia de brutos animais, sendo rei da Glória e senhor da 

Majestade. Para instrução dos peregrinos, entre os elementos presentes no santo portal, 

exalta a figura do Santo Menino, nascido em tanta baixeza, humildade e desamparo para 

condenar a grandeza do mundo e a soberba, a cobiça e a ambição dos homens. De igual 

modo, os pobres paninhos em que está envolto condenam os faustos pomposos e as 

galas excessivas no vestir e censuram os que gastam mais tempo em alinhar e sustentar 

o corpo e menos em aformosear e alimentar a alma; as palhinhas em que está reclinado 

significam que tudo do mundo é oco e vão e que toda a sua glória, como a palha ou flor 

do campo, com um assopro se murcha; a humildade da casa e a pobreza do leito 

contrariam o equívoco daqueles que para uma vida tão breve edificam magníficos 

palácios, buscam as colchas de seda e os catres de marfim623. Provando a espiritualidade 

acentuadamente cristológica de Gusmão, também a imagem de Cristo sofrente na cruz é 

proposta para o arrependimento do passado e alívio das angústias e tribulações da vida 

terrena – os opróbrios, injúrias, afrontas e murmurações, as doenças, achaques e 

enfermidades ou as aflições, tanto sucedidas por destino do Céu como por malícia dos 
                                                   
621 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 39. 
622 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 47. 
623 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 51. 
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homens –, sugerindo ao devoto que verdadeiramente se arrepende e deseja fazer justa 

penitência de seus pecados que as tribulações são na realidade alívios e os opróbrios 

louvores, os amargos são doçuras e as moléstias recreações, esclarecendo que «aos seus 

Predestinados custuma Deos recrear com molestias, aliviar com trabalhos, consolar com 

castigos»624. Assim, tendo o cristão a liberdade de escolher na vida terrena uma coroa de 

flores ou de espinhos, Gusmão aconselha-o a tomar a cruz mais pesada e a coroa de 

espinhos mais rigorosa para caminhar alegremente, com auxílio da fortaleza e paciência, 

em companhia de Jesus. 

E para que a eleição do modo de vida seja a mais acertada, Alexandre de Gusmão 

oferece aos leitores a representação especular do Predestinado e do Precito, figuras que 

indicam pelas suas escolhas e pelos seus atos o caminho para o Céu e para o Inferno. 

Assim, seguindo Precito os passos de Própria Vontade por um atalho da morte eterna 

até chegar ao passo muito estreito do Trânsito, foi de imediato acometido por 

assombrosas ânsias e aflições, porque «como o passo era tão estreito, & elle levava 

tanto apparato de riquesas, creados, & familia, & alem disto estava tão mal acostumado 

ao trabalho com a vida licenciosa, & voluntaria, achou grandissimas difficuldades na 

passagem, & maiores perigos no successo»625. Descendo ao Vale de Josafat, foi 

submetido ao juízo particular626, sendo julgado neste tribunal por Exame, Cargo e 

Galardão mediante a consideração do Livro da Vida (passada, presente e futura): 

«Vinha este Juizo acompanhado de tres pagens chamados Exame, Cargo, 

& Galardam, os quaes traziam nas máos tres livros, o primeiro dos quaes se 

chamava Livro da Vida passada; o segundo Livro da Vida presente; o 

terceiro Livro da Vida Futura. O primeiro Livro continha a receita, & este 

trazia Exame, o segundo, que trazia Cargo, continha a despesa; o terceiro, 

que trazia Galardam, continha o avanço, ou lucro. Alem destes tres Livros 

trazia Juizo particular outro memorial, em que estavam escritos os nomes 

                                                   
624 Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 227-228. 
625 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 309. 
626 Nesta alegoria, o Juízo Particular é apresentado como «hum severo Corregedor da comarca, ou 
sindicante, por nome Juizo Particular, com que notavelmente Precito se atemorisou» (A. GUSMÃO, 
Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 309). Como demonstra Le Goff ao tratar do 
aparecimento e evolução da crença no Purgatório, a existência do juízo particular foi motivo de 
prolongada discussão entre os membros da Igreja (Jacques LE GOFF, O nascimento do Purgatório, 
Lisboa, Editorial Estampa, 1993). De grande importância na estratégia discursiva, note-se que a persuasão 
da doutrina cristã se faz também através da composição do retrato das diferentes «personagens», as quais, 
de modo maniqueísta, ora atemorizam, ora despertam a simpatia e o afeto do leitor, consoante as 
necessidades da doutrinação.  
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de todos os Predestinados, & Precitos, por quanto era ordem do Supremo 

Juiz, que nam se passasse cedula para Babilonia a algum peregrino, q ali 

viesse, q nam fosse Precito, porque era a Republica de Babilonia de 

Precitos somente, & não de Predestinados.»627 

Nesta representação metafórica do tribunal, por motivos de clareza do discurso 

catequético, embora Juízo Particular reconheça Precito pelo traje e pela família que o 

acompanha, mesmo assim submete-o a um rigoroso exame para maior justificação, 

indagando os doze sinais de reprovação que costumam marcar os réprobos. Iniciando-se 

o exame, em Precito logo se identificam os doze RR, sinal próprio do reprovado, que 

assinalam determinadas partes do corpo para indício do estado de sua alma: o primeiro, 

impresso na testa, significa a fé morta ou fé sem obras, porque «importava pouco ter a 

Fè de Christo, & ser Irmão de Predestinado, se nam tinha obras de Christam, nem 

seguia os passos de seu Irmão»628; o segundo, nas costas, designa o ódio à cruz de 

Cristo, porquanto toda a sua vida fugira das tribulações e penitências, e só buscara as 

delícias e o regalo; os terceiro e quarto, nos ouvidos, denunciam o ter deixado a sua 

primeira vocação e se ter recusado a ouvir a palavra de Deus; o quinto, nas mãos, indica 

a avareza para com os pobres; o sexto, nos pés, representa a pouca guarda dos 

Mandamentos de Deus, porque «com qualquer occasião de leve tentaçam, ou respeito 

humano nam reparava quebrar os divinos preceitos»629; do sétimo ao décimo segundo, 

localizados no coração, um significa a ânsia de riquezas, outro o espírito de vingança, 

outro o amor sensual, outro o fastio das coisas espirituais, outro o aborrecimento a seus 

irmãos, e o último R acusa o pouco amor e devoção à santíssima Virgem Maria e a 

inexistência de um afeto particular por qualquer santo. 

Terminado o exame particular, reconhecidos os doze sinais de reprovação, e 

verificando-se que o seu nome não está inscrito entre os predestinados que figuram no 

Livro da Vida, Precito recebe uma cédula ou passaporte para Babilónia – com a letra 

«Non est inventus in libro vitae», como refere S. João, no Apocalipse – e segue por 

«huma estrada mui rigorosa, que chamão Sentença Final»630, até chegar às portas de 

Babilónia. 

                                                   
627 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 310-311. 
628 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 311. 
629 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 311-312. 
630 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 313. 
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Depois da reprovação de Precito, para que o cristão se persuada a renovar a sua 

conduta moral e os seus procedimentos religiosos com vista à perfeição de vida, 

apresenta-se o feliz sucesso de Predestinado, submetido a um exame rigoroso antes de 

entrar em Jerusalém, cidade em que «nam pode entrar algũ com macula de culpa», visto 

que «os moradores nam podẽ ser senam os Predestinados»631. Colocado de igual modo 

perante o severo sindicante do Juízo Particular, acompanhado dos pajens Exame, Cargo 

e Galardão, que traziam os Livros do dever e do haver, são examinados no peregrino os 

doze sinais de predestinação, que são doze cruzes assinaladas em diversas partes do 

corpo segundo a significação de cada uma: a primeira cruz, situada na testa, é sinal da fé 

viva ou fé com obras; a segunda cruz significa o amor da cruz de Cristo e o ter padecido 

com paciência as tribulações da vida terrena; a terceira, nos ouvidos, indicia o ter sido 

amigo de ouvir as palavras de Deus; a quarta e a quinta, nas duas mãos, representam a 

misericórdia para com os pobres e a valorosa ação de ter deixado o mundo para seguir o 

caminho da perfeição evangélica; a sexta e a sétima, nos pés, indicam a guarda dos 

divinos preceitos e a frequência dos sacramentos; da oitava à décima segunda, 

impressas no coração, são indício da caridade de Deus e do próximo, da resignação na 

vontade de Deus, da humildade de coração, da pobreza de espírito e, por último, do 

amor e devoção cordial à Virgem Mãe de Deus632. 

Concluído o exame do juízo particular, o peregrino foi considerado moralmente 

predestinado. Porém, porque estes sinais não são infalíveis, por se poderem encontrar 

também em precitos, explica o autor jesuíta, para de todo se desenganar, Juízo Particular 

abriu o Livro da Vida, onde estão inscritos os predestinados, a fim de examinar a graça 

final e a satisfação das culpas, imprescindível para entrar em Jerusalém. Neste sentido, 

aberto o Livro da Vida passada, levado por Exame, percorrem-se os pecados que 

cometeu ao longo da sua existência terrena – contando-se as vezes que quebrou os 

mandamentos de Deus e perdeu a graça batismal – em confronto com os benefícios 

recebidos – como foi por Deus criado, conservado e chamado à sua graça, e como o 

redimiu com o seu sangue, oferecendo-lhe os meios para se salvar, principalmente os 

                                                   
631 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 331. 
632 Em Rosa de Nazareth, tratando de demonstrar «Quanto favorece a sanctissima Virgem os da 
Companhia de JESU em o negocio da predestinaçaõ, & salvaçaõ eterna», remetendo as provas para o 
Padre Recupito [Tractatus de signis praedestinationis et reprobationis, et de numero praedestinatorum ac 
reproborum. Auctore Julio Caesare Recupito; Lugduni, Rey, 1681], reafirma Gusmão que «Entre os doze 
sinaes mais certos com que nesta vida se póde conjecturar a felicidade eterna, o mais encarecido dos 
Santos, he a devoçaõ cordeal à sempre Virgem Maria» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas 
de Hebron, p. 155). 
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sete sacramentos633. No Livro da Vida presente, apresentado por Cargo, relembra-se o 

seu percurso desde que deixou a vaidade do Egito, como se tinha desenganado do 

mundo em Belém, vivido pia e religiosamente em Nazaré, observado a Lei de Deus em 

Betânia, feito penitência em Cafarnaum e procurado a perfeição em Betel. Por último, 

consultado o Livro da Vida futura, responsabilidade de Galardão, «vio como todas suas 

obras eraõ dignas de premio eterno, & elle por ellas era dignissimo de ẽtrar em 

Jerusalem»634. 

No entanto, concretizando o intuito catequético das suas obras, Gusmão afirma a 

existência do Purgatório e explica a sua função dentro da teologia católica, em 

conformidade com as instruções dirigidas aos eclesiásticos pela igreja pós-tridentina635. 

Com efeito, constatando-se no juízo particular que Predestinado se tinha afastado 

algumas vezes do caminho da perfeição e tivera algumas quedas no caminho dos 

mandamentos, recebendo algumas máculas que não sendo graves, impossibilitavam a 

sua entrada imediata em Jerusalém, justifica-se a sua sentença a «hum banho, que 

chamam Purgatorio, para que ali se purificasse, atè ficar de todo limpo»636. 

 

1.2. «purificados como o ouro em o crisol» e «com os olhos longos nas nossas 

mãos»: o Purgatório e os sufrágios pelas almas dos fiéis defuntos 

Localizado numa concavidade imensa, junto ao campo Gehenna, o Purgatório, 

que, precisa Gusmão, «na opiniam de alguns Authores, he do destrito, & comarca de 

Babilonia», é atravessado por «hum mar de fogo tão terrivel, & affectivo, que o fogo 

elementar he como o pintado em comparação de verdadeiro». Difundindo a doutrina do 

Purgatório, explica o padre jesuíta que neste lugar, por leves defeitos padecem as almas 

santas «mui terriveis e prolongados tormentos», porque «o fogo he da mesma espécie, e 

                                                   
633 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 335. 
634 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 335. 
635 Confirmada a existência do Purgatório na sessão XXV do Concílio de Trento, celebrada no tempo de 
Pio IV, a 3 e 4 de dezembro de 1563, foram os bispos instruídos para que a doutrina do Purgatório fosse 
ensinada e pregada em todas as partes, excluindo-se, porém, os sermões pregados em língua vulgar aos 
rudes e ignorantes, e que fosse acreditada e conservada pelos fiéis cristãos. Sob a capa da alegoria, 
Gusmão responde também a este decreto tridentino, explicando o que é o Purgatório, onde se situa, como 
é constituído, quem é nele recebido, que penas aí se aplicam. E tratando da questão do número dos que 
nele se banham, e por consequência se salvam, afirma, com S. Jerónimo e S. Agostinho, que «raro era o 
Peregrino, por Justo, & Santo que fosse, que para entrar em Jerusalem não passasse primeiro por este 
lavatorio de fogo.» (p. 341). 
636 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 336. 
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intensaõ que o do Inferno», satisfazendo o rigor da justiça divina antes de entrarem na 

glória637. Apresentado como espaço de terríveis tormentos, Gusmão esclarece que foi 

destinado pela misericórdia de Deus apenas para a purificação dos predestinados, 

estando por isso interdita a entrada aos precitos. Com esta explicação se compreende a 

determinação de Predestinado em se banhar naquele imenso pélago de fogo ardente, 

«como se fosse em hum banho de agua fresca», certo de que, por ser aquela a vontade 

divina, «daquelle banho havia de passar para o refrigerio eterno, & para as delicias de 

Jerusalem»638. Prosseguindo a exposição doutrinal, declara o autor que neste banho 

temporal as almas se purificam por meio de uma dupla pena: de dano de sentido. 

Referindo-se ao rigor da pena de sentido, Gusmão acentua os sofrimentos do 

Purgatório, afirmando-os ainda mais rigorosos do que as dores suportadas pelos santos 

mártires e os tormentos que Cristo padeceu, tomando o pensamento de Gerson de que 

«mais rigorosa era huma hora do Purgatorio, que cem anos de penitencia nesta vida»639. 

Igual crueldade é atribuída pelo jesuíta à pena de dano, que resulta da privação da visão 

beatífica e do sumo gozo da presença de Deus, porque o «carecer hum so momento da 

vista clara do Creador, que com summa ancia desejava, lhe era maior tormento, que 

todos os tormentos do Inferno»640. Contudo, sendo os tormentos físicos e a privação da 

presença do Senhor circunscritos a um período temporal limitado – distinguindo-se da 

desesperação dos condenados ao Inferno por serem as suas penas definitivas –, 

considera que a alma do predestinado encontra consolação nas três virtudes teologais. 

Neste âmbito, de modo simplificado, afirma que pela caridade o predestinado se 

assegura de que está já confirmado em graça e unido eternamente por amor com o 

Criador; pela esperança se certifica da entrada certa em Jerusalém, sendo impossível 

deixar de ser contado entre os seus cidadãos; pela fé conhece o desejo de Deus o ver e 

                                                   
637 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 44. Tratando do Purgatório, é inevitável a 
remissão para a obra de Jacques LE GOFF, que explica como a Igreja pós-Trento usou este espaço de 
satisfação e purgação como instrumento de doutrinação, incentivando os vivos a interceder pelas almas 
dos defuntos que aguardavam a glória eterna (O nascimento do Purgatório, Lisboa, Editorial Estampa, 
1993, pp. 15 e 26). 
638 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 336-337. 
639 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 337-338: «foi tal o 
banho, que pena do Sentido deu ao Peregrino, que as penas dos Santos Martires, & ainda as que Christo 
padeceo, nam tem com estas comparação. E então conheceo por experiencia Predestinado, o que havia 
lido em Gersão, que mais rigorosa era huma hora do Purgatorio, que cem anos de penitencia nesta vida». 
No direito do Céu, como afirma o autor, a mesma glória que é dádiva, é igualmente dívida: «No cazo, em 
que o peccador, por grande que seja, se justificou; nesse ponto lhe deve Deos a gloria, ainda que haja de 
satisfazer mil annos no Purgatorio.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 144). 
640 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 338. 
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ter junto a si na morada eterna, confiando nas «intercessoens que todos os Cidadãos por 

elle fazião de continuar, principalmente a Rainha Mãy, q jà mais cessava de rogar por 

elle, & pellos mais Peregrinos, que no mesmo banho padeciam»641. Igual consolo 

provém da companhia dos restantes peregrinos, unidos no mesmo espírito e conformes 

com a vontade do Senhor, reconhecendo a grande misericórdia que com eles usa, 

porque embora merecessem a confusão eterna da Babilónia pelos erros da sua 

peregrinação, são favorecidos com o temporal banho do Purgatório. 

Ainda que as almas do Purgatório, padecendo em grande necessidade, não se 

encontrem em estado de merecer nem de satisfazer, podem – e devem, explica Gusmão 

–, ser continuamente socorridas por sacrifícios e esmolas dos fiéis cristãos. Neste 

sentido, com o propósito de instruir os católicos na doutrina útil e verdadeira, o padre 

jesuíta sublinha a importância dos sufrágios para o alívio das almas do Purgatório642, 

persuadindo os familiares a prestarem auxílio aos seus defuntos, através do sacrifício da 

missa, de orações, esmolas, indulgências e outras obras de piedade, para que mais 

rapidamente possam sair do espaço de purificação643. Para este efeito, assegura ainda 

que é de grande eficácia o socorro da Virgem Maria, recomendando que os fiéis cristãos 

roguem a sua intercessão para o auxílio das almas necessitadas, crente de que no dia da 

festa da Assunção a Mãe de deus desce ao Purgatório e leva consigo os seus devotos: 

«todos os annos aos quinze de Agosto, em que se celebra a festa da 

                                                   
641 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 339. 
642 Segundo Gusmão, «No Purgatorio as santas almas com a pena de sentido tambem padecem a pena de 
dano, que consiste na carencia da vista clara de Deos; porèm aliviaõ esta pena com a certeza, que tem, 
que algum dia o haõ de ver, & com os suffragios da Igreja se livraõ muytas» (Eleiçam entre o bem, & mal 
eterno, pp. 102-103). Na meditação «Do Purgatorio», propõe o padre jesuíta que o cristão considere «a 
miseria grande das santas almas, que com padecerem acerbissimas penas, naõ podem merecer para si 
allivio algum; só nós com os nossos suffragios as podemos socorrer.» (Meditaçoës para todos os dias da 
semana, p. 44). Uma sugestiva imagem das almas que se purificam no Purgatório a suplicar os favores 
dos familiares e amigos é também usada para acentuar a importância das obras pias para o alívio dos 
defuntos: «quasi todos da sorte, que a escrava tem os olhos nas mãos de sua Senhora, estavão com os 
olhos longos nas nossas mãos esperando nossos suffragios, repetindo humas vezes as palavras do Santo 
Job: Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei; & outras vezes as palavras de Jeremias: O 
vos omnes, qui transistis per viam, attendite, & videte, si est dolor, sicut dolor meus.» (Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 339-340). 
643 «Huma cousa notavel a este proposito vio aqui Predestinado digna de se saber, & foi que chegandose a 
hum daquelles Peregrinos hum mancebo de estremada formosura, que julgou ser o seu Anjo da Guarda, 
lhe deo por novas como naquelle momento lhe nascera là no Egipto de huma sua filha hum neto, que 
pello tempo adiante havia de ser Sacerdote de Deos, & havia de offerecer por elle o primeiro sacrificio, 
pello qual havia de sahir daquelle banho do purgatorio para as delicias de Jerusalem, com cuja nova 
aquelle Peregrino summamente se alegrou». (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu 
Irmao Precito, p. 340). Sobre o recurso a estas formas de sufrágio para diminuir as penas do Purgatório, 
remetemos para Jean DELUMEAU, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans l’Occident 
d’autrefois. Paris, Fayard, 1989, pp. 352-384. 
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gloriosa Assumpção da Virgem Maria, Mãy de Deos, huma Senhora de 

admiravel Magestade, & formosura na primeira hora depois de meia noite 

entrava naquelle banho, & levava consigo a muitos daquelles Peregrinos 

para Jerusalem, donde era moradora, & entendeo ser ella a mesma Virgem, 

Mãy de Deos, que na hora, em que subira aos Ceos, descia ao Purgatorio, 

& tirava as almas de seus devotos para as levar consigo à Bemaventurança 

da Gloria.»644 

 

1.3. «a salvaçam, com a penitencia se assegura, com sua dilaçam se arrisca»: 

a prudência na preparação de uma boa morte 

Para que a purificação no Purgatório não se prolongue no tempo, Alexandre de 

Gusmão aconselha o cristão a esforçar-se por purgar a maior parte das máculas do 

pecado por meio de penitência constante e sofrer com paciência as angústias e 

tribulações da existência terrena. É com esta intenção que observa que embora muitos 

peregrinos, para lavarem manchas muito pequenas e se purificarem de nódoas muito 

ligeiras, se detivessem naquele banho mais tempo do que imaginava necessário, 

Predestinado apenas ficou retido uma hora no Purgatório, por força dos exercícios 

penitenciais que em vida praticou: 

«Huma hora sómente se deteve Predestinado naquelle terrivel banho do 

Purgatorio, & delle sahio mais puro que o ouro fino do crisol, porque como 

elle se deteve tantos annos em Capharnaú, que he campo de penitencia, & 

morava no valle das angustias tantos dias, teve lugar de purificar ahi a 

maior parte das maculas, que dos peccados graves do Egypto lhe havião 

ficado.»645 

Mas porque o dia de hoje é certo e o de amanhã duvidoso, o P.e Gusmão, 

condenando o perigoso engano dos fiéis que deixam para mais tarde o negócio da 

salvação, incita-os a assegurar uma boa morte com o tempo ajustado. Neste sentido, 

confiante na promessa evangélica de que todos os que perseveram na graça de Deus até 

                                                   
644 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 340-341. 
645 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 342. 
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à morte se hão de salvar, o padre jesuíta tenta persuadir aqueles que retardam a expiação 

dos pecados ou o arrependimento para outro dia a emendarem a sua vontade, avisando 

que a glória eterna «com a penitencia se assegura, com sua dilaçam se arrisca»646. Sendo 

este assunto de tanta importância e de tanto risco para a salvação espiritual, advertindo 

que são inúmeras as dificuldades para satisfazer dignamente a penitência na mocidade e 

na saúde, mais questiona a capacidade para suportar condignamente o rigor, os trabalhos 

e a penitência na velhice, na enfermidade ou na hora da morte: 

«Se na mocidade nam podes com o rigor, como poderás na velhice? Se no 

discurso de tantos annos de vida, nam fizeste digna penitencia, como a 

poderás fazer dignamente em espaço de huma só hora da morte? Se no 

tempo da saude nam pódes com o trabalho, como has de poder no tempo da 

enfermidade?»647 

De modo a fundamentar a dúvida acerca da possibilidade de uma verdadeira 

penitência na hora da morte, invoca o exemplo único do bom ladrão bíblico, lembrando 

que sendo muitos os pecadores referidos na Sagrada Escritura pela adequada penitência 

de suas faltas, somente Dimas foi premiado pela expiação genuína no termo da vida, 

«hum para que ninguem desespere, sò hum para que ninguem presuma»648. Neste 

contexto, com o propósito de corrigir aqueles que adiam o arrependimento e a 

penitência para a velhice e mais ainda para a hora da morte, não se assegurando 

enquanto têm saúde suficiente, introduz um exemplo revelador do destino de todos 

quantos se não preparam atempadamente com a penitência conveniente: 

                                                   
646 «o perdam de hoje he certo, ao que hoje se arrepende; a penitencia de à manhaã incerta, ao que a dilata 
para outro dia.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 238). 
647 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 237. Numa repetição que 
não será inocente, se tivermos em conta o propósito doutrinal da sua obra, acentua a grande dificuldade 
em achar a penitência na velhice e na enfermidade, acentuando a necessidade de preparar atempadamente 
a morte, sem dilatar a penitência: «ao topo da escada chamada Difficuldade da carne, estava hum velho 
enfermo, por nome Moribundo, que encostado em duas muletas chamadas Velhice, & Enfermidade 
pertendia subir a escada com animo de querer fallar a suas Senhorias, principalmente a Penitencia Justa: 
porem Rigor Santo lhe respondeo com Santo Agostinho: Poenitentia in sano, sana; in infirmo, infirma; in 
morte, mortua: quer dizer: a penitencia no enfermo he enferma, na morte morta, a penitencia a estas 
horas, & com essas muletas, amigo Moribundo, he muito difficultosa de achar, & dizendo isto, vio que no 
mesmo topo da escada espirou, sem chegar a ver a cara de Penitencia.»; ou ainda «Oh miseraveis de nós, 
exclamou neste passo Predestinado, quam enganados andamos nesta vida em dilatar a penitencia para a 
velhice, ou para a hora da morte! Todos quantos se arrependeram no tempo da mocidade acharam lugar 
de penitencia, mas na velhice, ou nenhuns, ou mui poucos.» (pp. 215 e 216) 
648 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 238-239. 
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«Apenas podia lançar do coraçam o temor, quando lho acrecentaram 

humas tremendas vozes, que pareciam de algum desesperado, que diziam, 

Ferat omnia Daemon, leve tudo o diabo, chegou a ver, o que podia ser, & 

vio a hum galhardo mãcebo, que conta S. Gregorio Papa, que sendo antes 

de estragada vida avisado da emenda, respondia com desdém, que na morte 

com tres palavras do Miserere mei Deus, se havia de salvar, & succedeo, 

que ao passar de huma ponte, tropessando o cavallo, cahio no rio, & 

embaraçado com os arreios do cavallo, impaciente de se nam poder 

desembaraçar, repetio aquellas desesperadas vozes, & entre ellas expirou, 

& o que presumia salvarse com tres palavras, com tres palavras se 

condenou.»649 

Deste modo, avisando «a incerteza da salvaçaõ nos obriga a ser solicitos em a 

procurar»650, recomenda que o cristão, mesmo que nunca se possa dar por seguro, cuide 

de obrar bem, assegurando no dia do Juízo os gozos da vida eterna da glória pela 

perseverança nas práticas penitenciais, nos usos sacramentais e nos procedimentos 

virtuosos. Neste ponto, ainda que sem se envolver em profundas discussões teológicas, 

não deixa o padre jesuíta de participar nas polémicas que opuseram a Igreja Católica às 

«heresias» de Lutero, e em particular ao determinismo: 

«Luthero com os mais Hereges para melhor abrirem as portas à liberdade 

da vida, a negarão no exercicio das obras sobrenaturais; & por isso se 

fecharão à banda dizendo, que aquelle, que era predestinado, ou precito, 

sempre se havia de salvar, ou cõdenar, não obstante as obras boas, ou màs 

obras, que fizesse. Mas isto he herezia condenada pela Igreja; porque ainda 

que não estejamos certos da salvação, a perseverança nas boas obras, a 

                                                   
649 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 217-218. No quadro da 
literatura didático-moral, subordinando-se a forma alegórica ou parabólica à utilidade catequética, 
esperaria o autor que as múltiplas narrativas exemplares despertassem no leitor o mesmo efeito que teve 
em Predestinado, o qual se resolveu «com este exemplo a fazer penitencia de seus peccados, antes que a 
velhice lho difficultasse, ou lho impossibilitasse a morte». Acerca do cuidado de Gusmão em explicar o 
«estilo» e a função desta «parábola», leiam-se as considerações de Maria Lucília Gonçalves PIRES sobre 
os «prólogos-ensaios» («Prólogos e Antiprólogos na Época Barroca» in Maria Lúcia Lepecki et alii, Para 
uma História das Ideias Literárias em Portugal, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica/ 
Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa, 1980, pp. 48-50). 
650 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 363. Acerca da questão da salvação, acrescenta 
que «ninguem se pòde dar por seguro de sua perseverança; porque como està definido no Concilio 
Tridentino, naõ ha nesta vida certeza sem especial revelaçaõ, como Deos fez a muitos seus amigos. Póde 
contudo ser de muyta consolaçaõ, o que dizem os mais dos Theologos, que a predestinaçaõ, ou 
reprovaçaõ, he segundo os merecimẽtos, ou de meritos de cada hum previstos por Deos.» 
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assegura.»651 

Para acertar no caminho do Céu, ensina o jesuíta que «he boa guia o receyo de o 

perder», instruindo os leitores devotos para que no progresso da via espiritual 

mantenham sempre presente o receio de errar. E da mesma forma que da humildade 

nasce o temor, da soberba nasce a audácia que ocasiona os perigos, advertindo, por isso, 

que «està mũy arriscado a cahir»652 o pecador que com vã confiança e falsa segurança 

vive no meio de seus pecados. Assim, porque ninguém se pode dar por seguro, 

desconhecendo se será digno de ódio ou de amor no dia do juízo, através da parábola do 

rico comilão condena todo aquele que peca com confiança, esperançado numa emenda 

futura, confiado na misericórdia de Deus e no remédio da confissão653. Desta 

constatação resulta o aviso de que, para acertar no caminho da eternidade, o cristão está 

obrigado a fazer bom uso do tempo que Deus lhe permite, pois «O ultimo instante de 

nossa vida he a chave, que ha de abrir as portas da eternidade»654. Por conseguinte, se 

esse instante for o desfecho do tempo bem gasto, abrirá as portas da glória eterna, mas 

se for o limite do tempo mal aplicado, abrirá as portas das eternas penas no Inferno. 

Aconselha, por isso, que não se deixe passar um instante de tempo de modo ocioso, mas 

antes não se perca ocasião de obrar bem – de manhã até à noite, da infância até à 

velhice, do nascimento até à morte –, de modo a merecer os dons da graça e da glória 

como justa paga do merecimento. E para esclarecer os sinais do tempo mal gasto, 

recorre à analogia do rio que sempre corre: 

«Nesta semelhança podemos considerar tres generos de homès applicados 

a este rio. Huns estaõ junto à margem do rio vendo correr as aguas: Outros 

se occupaõ em pescar, mas sem rede nem anzol, & nada colhem. Os 

terceiros se occupaõ em nadar pretendendo passar a outra banda do rio, & 

nunca podem. Todos estes saõ simbolo dos que nesta vida gastaõ o tempo 

                                                   
651 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 366. 
652 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 370. 
653 «Esta vã confiança tem enganado, & condenado a muytos; porque seguros do remedio desprezão o 
perigo; & por esta cauza nem daõ por amoestações dos Confessores, nem por brados dos Prégadores, nem 
por remorsos da conciencia, nem por illustrações do Ceo; & sò depois de perdidos cahem no dezengano.» 
(A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 372-373). 
654 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 376. 
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sem proveyto.»655 

Para que a doutrina seja percebida corretamente, Gusmão explica que entre os que 

gastam o tempo sem qualquer proveito espiritual, os primeiros, que ficam junto à 

margem do rio a observar as águas, significam aqueles que não fazem mais do que falar 

e dormir ao som das águas que correm, ou seja, os que nesta vida gastam o tempo a 

murmurar – «os chacorreyros, aduladores, sizanarios, embusteyros, mentirozos, 

noveleyros; & finalmente ociozos» –, e os que passam as noites a falar ou a jogar e os 

dias a dormir. Quanto aos que se ocupam a pescar sem rede nem anzol, «se não com 

joeyra a modo de quem pesca camarões, ou enguias», representam os que gastam o 

tempo em insignificâncias, «em procurar o ornato do corpo, em buscar chapeos ao uzo, 

luvas almiscaradas, & cabeleyras apolvilhadas». Estes são, afinal, aqueles que gastam 

uma parte do dia a vestir-se, outra a comer e dormir, «& se algumas obras boas fazem 

de piedade, são de tanta monta, como o que pescou do rio quatro camarões, ou enguìas, 

que logo escorregão da mão». Por último, o grupo de homens que se ocupa apenas em 

nadar no rio é constituído pelos que na vida terrena gastam o tempo mergulhados nos 

vícios, raras vezes se ocupando de exercícios de piedade, como sejam os cobiçosos, que 

empregam todo o cuidado em adquirir riquezas, e os vingativos, que todo o ano 

alimentam pensamentos rancorosos656. Mais do que expor, e condenar, as formas de 

passar o tempo sem proveito para a vida interior, o autor indica como se deve gastar 

adequadamente o tempo, ordenando que tudo quanto o cristão obrar, ou desejar obrar, 

corresponda a uma intenção sincera de merecer a glória de Deus e a salvação da sua 

alma, e com a resolução de que cada hora pode ser a última da sua vida, a que abre as 

portas para a eternidade de penas ou felicidades. 

Voltando aos passos exemplares de Predestinado, o leitor é instruído nos 

derradeiros preparativos para o trânsito final. Valorizando uma temática persistente nas 

«artes de bem morrer», Gusmão aconselha que o cristão, com o uso da prudência, 

prepare quanto antes o testamento, com clareza e distinção, de modo a ver-se livre de 

cuidados futuros: 

«porque Predestinado fòra do habito de Peregrino nam podia levar consigo 

mais que o alforje de boas obras, por quanto o demais de nenhuma 

                                                   
655 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 383. 
656 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 383-387. 
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utilidade era da outra banda da ponte, procurou como prudente dispor tudo 

de tal sorte, que sua lembrança lhe nam fosse de embaraço, para a 

passagem. Para isso fez conselho de sua esposa, Razão, hũa sedula 

fechada, que chamamos cõmumente Testamento, nella dispoz de tudo cõ 

tal claresa, & distinçam, que sua consciência ficou mui socegada sem 

perturbaçam.»657 

Servindo de perfeito exemplo ao leitor piedoso, depois de cumprir a exigência 

testamental para garantir o sossego da consciência, tratou enfim o peregrino da 

preparação espiritual para a passagem final, assegurando-se com a fortaleza de Deus, a 

oração, a confiança nas suas obras e a fé em Jesus e na Virgem Maria: 

«examinou mui bem os passos de sua peregrinaçam, reformou o petrecho 

de Peregrino, principalmente do alforje, cabaça, & bordão, que sam as 

divisas principaes de Peregrinos; o bordam, que chamam Fortaleza de 

Deos, a cabaça do vinho, ou conforto espiritual, que he a Oraçam, & o 

alforge das boas obras; & com esta preparaçam, postoque sentio os temores 

que os mais Peregrinos experimẽtão na passagẽ, com os nomes de JESU, & 

Maria na boca, & no coração passou seguro à outra banda da ponte.»658 

Assim desenganados os leitores, por meio da doutrinação em forma de parábola, 

sabendo que ao reproduzir o percurso de Precito se encaminham para o Inferno e 

imitando os passos de Predestinado encontram o caminho para o Paraíso, Gusmão 

pretende avisar atempadamente aqueles que se dirigem para a Babilónia, guiando-se 

pela vaidade, pelas demasiadas riquezas, pelas delícias e regalos, pelos deleites da 

carne, pela ambição da honra e da vingança, e incitando-os a uma conversão interior 

fundamentada no desapego aos bens materiais, na piedade e devoção, na observância da 

Lei de Deus, na penitência, na paciência, no amor e na caridade de Deus, afinal, o único 

caminho seguro para Jerusalém. 

Por meio do percurso antagónico dos dois irmãos peregrinos e da exploração 

simbólica da pomba (figura dos que se hão de salvar por sua inocência, pureza e 

simplicidade) e do corvo (representação da intenção de malícia) – um indicando o 

roteiro para o Céu, outro para o Inferno; um fornecendo o exemplo para a salvação, 
                                                   
657 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 329-330. 
658 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 330. 
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outro para a condenação; um ensinando os meios para alcançar a glória, outro os vícios 

que merecem as penas eternas – Alexandre de Gusmão transmite, de modo mais 

agradável, ensinamentos úteis para que o devoto leitor possa no final acertar no caminho 

mais conveniente para a perfeição e salvação individual: 

«Eis aqui, devoto Leytor, o fim, que teve o nosso Predestinado Peregrino, 

de todos os seus caminhos; eis aqui qual foi o termo de sua peregrinação. 

Agora he bem, que confiras com o de seu Irmão Precito, para que pello 

successo de hum, & de outro vejas o caminho que levas, para conhecer o 

fim, que te espera. (…) Pois se tu queres saber qual destes dous fins te 

espera, examina os passos de teu caminho. Se segues os passos de 

Predestinado, bem podes esperar o de salvação: se segues os passos de 

Precito, bem podes temer o da condenação.»659 

 

1.4. «Que hum contrario à vista de outro contrario melhor se conhece»: a 

eleição entre o fogo e a água, entre o bem e o mal eterno 

Atribuindo Alexandre de Gusmão a principal causa de muitos se condenarem a 

não pesarem de modo conveniente os deleites da vida presente com os da vida futura, 

porque enganados com a presença dos bens temporais não fazem a devida estimação 

dos eternos, oferece aos piedosos leitores documentos apropriados para, por via da 

meditação, conhecerem as diferenças entre o Céu e o Inferno, entre gozar de Deus na 

glória ou penar com os demónios na perdição. Com este propósito, através de uma 

organização discursiva especular, apresenta em confronto os tópicos que definem os 

dois espaços perfeitamente reversos – com recurso a imagens, figuras, ambientes e 

definições recorrentes na literatura sobre os novíssimos do século XVII –, propondo que 

o cristão faça «por cada hum dia hum paralelo, ou opposta comparaçaõ do Ceo com o 

Inferno»660, de modo a que, com o completo conhecimento destes contrários, revele 

maior acerto na escolha entre a vida ou a morte eterna.  

                                                   
659 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 359-360. 
660 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 6. 
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Diferença do Céu ao Inferno quanto ao lugar 

Definindo o Céu como «o que està sobre o firmamento, a que chamaõ Ceo 

Empyreo, onde Deos se communica aos Bemaventurados»661, Alexandre de Gusmão 

recorre aos tópicos colhidos no texto do Apocalipse, de S. João, para desengano dos 

bens terrenos, persuadindo os leitores a suportar com paciência as tribulações e os 

sofrimentos com a consideração do maior o prémio no futuro, visto que «Alli naõ ha 

enfermidades, nem pobreza, nem payxões do espirito, & mais miserias do mundo, nem 

a miséria da velhice, porque todos os que tem a fortuna de là entrar ficaõ 

incorruptíveis»662. Em contraste, sendo maior a persuasão suscitada pelo medo, ameaça 

os pecadores com o Inferno, «o lugar mais inferior da terra»663, recorrendo a um 

sugestivo jogo retórico de interrogações e respostas que resumem os padecimentos 

reservados aos condenados, atingidos em todas as potências e sentidos corporais: 

«Perguntareis, que fazem alli os condenados? Ardem. Que fallaõ? 

Blasfemias. Que comem? Fel de Dragões. Que bebem? O calix da ira de 

Deos. Que camas tem? De brazas, & aspides. Que luzes? Trevas. Que 

descanso? Eterno tormento. Que esperança? Dezesperação. Que ordem? 

Confusaõ. Que paciencia? Raiva. Finalmente aos lados bichos roedores: a 

                                                   
661 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 7. Ao tratar da definição do Céu, o autor 
compendiou as várias designações registadas nos textos bíblicos: paraíso; casa do eterno Padre; casa de 
Deus; Cidade de Jerusalém; lugar da glória, da bem-aventurança e da vida eterna; palácio e habitação dos 
bem-aventurados; e corte do Rei dos reis. 
662 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 10. A descrição de Jerusalém baseia-se nos 
tópicos da formosura, riqueza, claridade e luz com que S. João definiu a Cidade de Deus: «eram seus 
fundamentos de doze riquissimas pedras, as mais preciosas de toda a pedraria. Suas portas, que eram 
doze, cõstavam de doze Margaritas de extremada formosura. Toda a cidade era de ouro finissimo tam 
resplandecente, & diafano, como o mesmo vidro; & as ruas todas da Cidade calçadas de ouro fino, & 
mais resplandecente, que o cristal. Não havia nella noite, ou escuridão algũa, porque sempre ali era hum 
eterno dia, ou perpetua luz; nem para haver esse dia, era ali necessaria luz do Sol, porque o Sol daquella 
bemaventurada Cidade he o mesmo Deos, & sua alampada o Cordeiro de Deos, que he Christo». No 
mesmo sentido, seguindo as palavras de David, encarece os idílios da Cidade da Glória, atravessada por 
um rio dos deleites, cujas correntes alegram a cidade, servida de fontes de bálsamo e rios de mel, dos seus 
montes emanam leite e dos outeiros manteiga, e elogia a fertilidade da terra e suavidade do clima, «tam 
suave, & temperado, que se nam experimenta ali a asperesa do Inverno, nem o rigoroso do Veram, mas 
tudo he huma perpetua Primavera izenta das injurias dos tempos, ou inclemencias dos ares». Acrescenta 
ainda a harmonia, a suavidade e o deleite dos sentidos proporcionado pela «formosura dos jardins, o 
esquisito dos pomares, o peregrino de suas flores, a frescura de seus bosques, a planície de seus vales, o 
fragrante de seus aromas, a melodia de suas aves com o sussurro das águas misturada». (A. GUSMÃO, 
Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 321-322). 
663 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 12. São numerosos os nomes colhidos nos textos 
bíblicos para referenciar o Inferno: cálice da ira de Deus, quebra irreparável, ferida péssima, dor sobre 
dor, miséria grave, perdição e confusão, lago da ira de Deus, um tanque de fogo e enxofre sempre aceso 
com os assopros de Deus, tesouro de penas subterrâneo, morte eterna, Gehena de fogo, trevas exteriores e 
fogo eterno. 
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hum lado morte sem matar, a outro lado vida sem morrer; porque aquellas 

penas atormentão, mas não matão.»664 

Seguindo o ensinamento de S. Paulo de que enquanto caminhamos sobre a terra 

peregrinamos para o Senhor (Dum sumus in corpore, peregrinamur à Domino), Gusmão 

procura orientar o cristão a fazer uma eleição prudente entre o Céu como pátria e o 

Inferno como desterro, apresentando a vida terrena como fugaz peregrinação da alma ao 

reencontro do Criador, considerando que se o homem teve o seu nascimento na terra 

quanto ao corpo, a sua alma teve em Deus o verdadeiro princípio. De modo a clarificar a 

escolha, expõe de modo simples, mas pejado de lugares comuns, as qualidades ou 

excelências do Empíreo – o mais alto de todos os Céus, remotíssimo da terra e do 

Inferno, isento de todas as inclemências celestes e de todas as moléstias da terra, um 

lugar sereníssimo e quietíssimo, totalmente livre do pecado e das tentações – em 

contraste com as caraterísticas temerosas do profundíssimo e remotíssimo Inferno. 

Além do castigo do lugar, acrescenta ainda que a suma miséria dos condenados consiste 

em conhecerem vivamente que por sua própria vontade padecem o desterro infernal por 

toda a eternidade. A partir da lição bíblica, o padre jesuíta avisa os cristãos de que, da 

mesma forma que Deus castigou irrevogavelmente Adão (condenado ao eterno desterro 

do Paraíso e à privação de comer da árvore da vida), Caim (punido com o desterro 

universal e privado para sempre da vista de Deus e dos homens) e os anjos que pecaram 

por pensamento (desterrados da pátria celeste para o mais profundo lugar do Inferno), 

também eles serão responsáveis pela culpa que fundamenta o desterro da pátria 

celestial, porquanto pecam por sua própria vontade. 

Numa estratégia de doutrinação que ao medo dos tormentos infernais contrapõe a 

sedução dos benefícios divinos, se meditados os documentos propostos devagar e ao 

longo dos dias, indica o autor, mais fácil será a eleição entre o Céu amplíssimo, sem 

fim, excelso e imenso, porque «Assim convinha fosse tão dilatada a caza, que he 

morada do mesmo Deos, & onde hão de morar eternamente tantos Anjos, & tantos 

Bemaventurados». Como explica o autor, ainda que os espíritos não necessitem de um 

lugar corpóreo, após a ressurreição unir-se-ão as almas com os corpos gloriosos, e na 

casa de Deus, em virtude do dote da agilidade, «poderàõ passear, & discorrer por 

aquelles immensos espaços sem dificuldade alguma». Pelo contrário, deverão recear o 

                                                   
664 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 13-14. 



245 

Inferno, apertadíssimo e estreitíssimo «caárcere, onde os cõdenados estaõ tão apertados 

como feyxes de lenha»665, os corpos de fogo atados com correntes e, para maior agravo 

do tormento do desterro, impossibilitados de mover um pé, muito menos sair daquele 

lugar. Organizando os benefícios do Céu e os castigos do Inferno em categorias que se 

opõe, depois da consideração da escolha através da extensão do espaço, contrapõe o 

Céu claríssimo, lugar de luz, onde além da «claridade de Deos, a santissima humanidade 

de Christo com outras resplandecentes Estrellas, que saõ os Anjos, & Bemaventurados 

do Ceo esclarecem summamẽte a quelle soberano lugar», ao Inferno escuríssimo, lugar 

de trevas. Neste contexto, fazendo uso da retórica dos contrastes, tão ao gosto barroco, 

Gusmão previne o fiel cristão da indispensável necessidade de eleger o caminho e 

preparar atempadamente uma boa morte: «Abre com tempo os olhos, & com a luz desta 

consideraçaõ, vè qual te està melhor, se a luz do Ceo, ou as trevas do Inferno?»666.  

Para desengano daqueles que fundamentam toda a felicidade terrena nas honras, 

nas riquezas, na saúde e nos deleites, Gusmão adverte-os de que num breve momento 

podem merecer os infortúnios do Inferno, lugar de suma desonra e opróbrio sempiterno 

por serem condenados a escravos do demónio, pela culpa e pela pena, e impossibilitados 

de qualquer efeito de penitência667. Em complemento destes avisos, sugere a felicidade 

vivida no Céu, descrevendo, com recurso aos tópicos usuais nas celebrações, as festas, 

alegrias e júbilos com que os predestinados são recebidos triunfalmente em Jerusalém 

pelos bem-aventurados moradores da Glória: os anjos, «os naturaes da terra», repartidos 

em três ordens ou hierarquias (Serafins, Querubins e Tronos; Dominações, Principados 

e Potestades; Virtudes, Arcanjos e Anjos) e em nove famílias ou coros, todos de 

                                                   
665 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 31-32. Para persuadir o leitor cristão a cuidar 
do seu progresso espiritual, recorre inúmeras vezes ao poder sugestivo das imagens ou pintutas como 
forma eficaz de infundir o terror que conduz à desejada renovação interior: «Para significar o horror desta 
pena, costumão pintar hum homem entre lavaredas de fogo, atado de pés, & mãos, pregado com huma 
cavilha de ferro pelas fontes a hum rochedo; & o P. Mansi diz que naquella forma apparecera jà a alma de 
hũ condenado. Na Escritura Sagrada acho eu uma imagem melhor. Fugira Sisara do exercito de Barac 
Capitão dos exercitos de Israel, & escondendose em caza da valerosa Jahel, ella, estando Sizara 
dormindo, lhe pregou na testa hum prego, de sorte, que não só ficou pregado na terra, mas morto. Eis aqui 
o que os pintores querem significar naquella pintura: que de tal sorte estão os condenados prezos na 
quelle triste carcere do Inferno, como se estivessem como Sisara morto, & pregado na terra com huma 
cavilha de ferro.» (p. 35). 
666 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 38 e 42. 
667 «A escravidão desta vida podese resgatar com a penitencia, a da outra por mais que padeçaõ, nunca se 
pòde resgatar, & sempre seraõ escravos (...) naõ cessando os demonios de os atormentar continuamente 
com açoutes, castigo proprio de escravos». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 39). 
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admirável poder, ciência e formosura668; e os «cidadãos» repartidos em sete coros, os 

quais «todos por sua parte com admiravel benevolência procuravam cantar suas glorias, 

& celebrar seu triumpho»669 – os patriarcas lhes lançavam mil bênçãos pelo feliz 

sucesso das suas peregrinações, os profetas mil anúncios por verem cumpridas as suas 

promessas, os apóstolos mil louvores por verem logrado o fruto da sua pregação, os 

doutores mil aplausos por verem executados os ditames da sua doutrina, os mártires lhes 

cantavam mil triunfos pela feliz vitória das suas batalhas e pela constante imitação das 

suas tribulações, os confessores lhes ofereciam mil obséquios, porque em vida haviam 

seguido os seus passos e agora gozavam da sua felicidade, e as virgens se alegravam 

sumamente de os verem seguir os passos do cordeiro, porque em sua peregrinação 

haviam procurado imitar os exemplos de sua pureza. Chegados à morada eterna, por 

prémio de suas felizes peregrinações, os bem-aventurados são honrados por Jesus Cristo 

com a posse do Reino dos Céus, coroados com glória e honra, vestidos da estola de 

púrpura real, sentados no trono divino e servidos à mesa do Senhor «do Manà 

escondido, & do fruto da vida, que no Apocalipse està prometido ao que bem peleja»670. 

E se a maior glória e felicidade dos cidadãos de Jerusalém consiste na vista clara do Rei, 

o padre jesuíta sublinha que outros favores lhes são ainda reservados, porque não só 

lhes é dado a conhecer a imensidade, a eternidade e a infinidade de Deus, os infinitos 

tesouros da sua sabedoria, os altíssimos segredos da Divina Providência e seus juízos 

ocultos, o inescrutável mistério da Santíssima Trindade, as obras da divina 

omnipotência, a disposição admirável da divina Justiça com as suas misericórdias, como 

com os bem-aventurados são generosamente repartidas todas as riquezas, todo o poder e 

toda a sabedoria divina671. 

Para a eleição entre a honra dos bem-aventurados e a desonra dos condenados, 

entre trabalhar por ser rei no Céu ou escravo no Inferno, Gusmão instrui também os 

cristãos para a meditação acerca das riquezas destinadas aos que morreram na graça de 

Deus em oposição à suma pobreza reservada aos miseráveis que morrem em pecado 

mortal, privados da graça de Deus e excluídos eternamente da glória, ardendo entre as 

                                                   
668 «Todas estas tres ordens cantavão a nove córos a letra, com que todos os Peregrinos sam recebidos em 
Jerusalem: Euge serve bone, & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in 
gaudium Domini Tui.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 343-
344). 
669 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 344-345. 
670 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 346. 
671 Cf. Meditação «Da Gloria», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 45-46. 
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penas infernais sem que possam ser socorridos por sufrágios ou ser merecedores de 

misericórdia. Igual escolha deve ser feita entre o Céu como lugar fertilíssimo e 

abundante de águas, fonte de vida de que bebem os bem-aventurados, e o Inferno como 

lugar esterilíssimo, terra de miséria, tormentos e moléstias intoleráveis em todas as 

potências da alma e sentidos corporais, verdadeira concretização da ameaça evangélica 

de fome eterna aos que na vida terrena foram fartos672. Assim, ao descrever em 

pormenor estes espaços tão contrários, Gusmão investe numa maior eficácia dos avisos 

dirigidos aos imprevidentes que, persistindo nas riquezas, honras e deleites, acabam por 

morrer em pecado mortal, alertando-os para a necessidade de se purgarem 

continuamente através da mortificação e de se aperfeiçoarem nos bons propósitos e atos 

virtuosos: 

«Eis aqui, catholico, quam abũdante de aguas he o Ceo, & quam esteril o 

Inferno. Agora te oferece Deos este fogo, & aquella agua. Aposuit tibi 

ignem, & aquam. Se perseveras na ancia de riquezas, honras, & deleytes da 

vida, & morres em pecado mortal, hiràs padecer a sede eterna do Inferno. 

Se mortificas essa sede, & perseveras nos teus bons propositos atè a morte, 

hiràs ao Ceo, onde não ha fome, nem sede: Non esurient, neque sitient.»673 

Com o intuito de guiar os cristãos, retomando temas e imagens – insistindo nas 

antíteses que melhor permitem visualizar (em mente) os destinos eternos – Gusmão 

apresenta o Céu como lugar de fogo que recreia e alumia, lugar de bênção destinado aos 

justos, morada de paz e quietação, de caridade e amor, em evidente contraste com o 

Inferno sombrio, sendo um lugar de maldição, «lugar que Deos fez para castigo 

daquelles a quem Christo lançou a maldiçaõ: Discedite à me maledicti in ignem 

aeternum»674. E se promete aos bem-aventurados o prémio da luz e do recreio do fogo, 

aos condenados ameaça com o fogo que atormenta, avisando que «no Inferno tudo he 

fogo, a caza fogo, as paredes fogo, o tecto fogo, o pavimento fogo, a cama fogo, os 

                                                   
672 «Considera o bem catholico, & se agora não te atreves a sofrer a fome de hum ou dous dias; dizeme 
como poderàs sofrer a fome de toda huma eternidade?». Destacando a impossibilidade de socorro divino, 
à fome eterna acrescenta a intolerável sede dos condenados, «vendo as suas aguas convertidas em fel de 
Dragoens, que esta he a sua bebida» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao 
Precito, pp. 66-67 e 70). 
673 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 73. 
674 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 76. 
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vestidos fogo, a respiraçaõ fogo, os membros fogo, & tudo fogo, & fogo eterno»675. De 

um modo direto, descritos os lugares e sugeridos os prémios ou castigos destinados aos 

que enfrentam o juízo final, Gusmão convida o católico a escolher o seu itinerário, 

explicando que Deus coloca a eleição definitiva na vontade de cada um, mas 

responsabilizando-o pela sua livre escolha: 

«Agora, catholico, que isto lès, compara o lugar do fogo do Ceo com o 

lugar do fogo do Inferno. Aquelle he lugar de fogo que recrea este he lugar 

de fogo, que atormenta. Este he o fogo, que Deos te poem na tua escolha: 

se escolheres o do Ceo viviràs com Deos eternamente; se o do Inferno, 

penaràs com os demonios eternamente. Ad quod volueris, porrige 

manun.»676 

 

Diferença da glória eterna aos tormentos do Inferno 

Depois de efetuar o cotejo entre os gozos do Céu e os infortúnios do Inferno 

quanto ao lugar considerado apenas «pela bãda de fóra», Alexandre de Gusmão propõe 

que os bens e os males eternos sejam considerados «pelo que saõ em si», recordando as 

parábolas evangélicas do tesouro escondido, da pedra preciosa e da rede do mar para 

minorar a dificuldade em explicar por palavras aquilo que apenas por experiência se 

poderá conhecer, explicando que «Na pedra precioza se entende o Ceo considerado cà 

por fòra: pelo thesouro escondido se entẽde o Ceo considerado là por dentro: e pela rede 
                                                   
675 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 86. Sempre cuidadoso com a segurança das suas 
posições doutrinais – «Quanto ao Inferno não he necessario provar, que he lugar de fogo, pois he fé 
catholica», «Podemos dizer, que ha Inferno, que ha fogo, que ha tormento, que ha condenados; porque 
tudo a fé ensina. Isto tudo he dizer o que sabemos cà defóra; porèm o que là dentro se pedecem, sò hum 
condenado, que o vè, & padece, o poderà dizer» (p. 83 e 92) –, Gusmão demora-se na hiperbolização do 
horror do fogo infernal através da alusão a alegorias evangélicas e da enumeração de cidades e lugares 
infernais que propõe para meditação: «Vamos com a consideraçaõ à Babilonia, que nas divinas letras he 
allegoria do Inferno, & vejamos aquella horrenda fornalha, que Nabucodonozor mandou accender, que 
levantava as lavaredas covados ao alto, & entre ellas os Santos mancebos Ananias, Azarias, & Misael. 
Serà assim o lugar do fogo Infernal? Outra couza he. Ora passay de Babilonia às Cidades de Pentapoli, & 
vede as duas Cidades de Sodoma, & Gomorra, ardendo com o fogo do Inferno, alagadas de fumo, & fogo, 
& entre aquellas lavaredas innumeravel povo ardendo, chamando todos, & fazendo lastimosos prantos. 
(...) bocaina, por onde Datan, & Abiron descerão vivos para o Inferno (...) Ora passay à Ilha de Pathmos 
(...) Vio a Cidade de Babilonia, q era a mayor, & a mais rica do mundo feyta habitação de demonios, & 
guarda de espiritos imundos ardendo em vivas chamas, & padecendo tormentos à medida de seus 
deleytes: propriissima imagem do Inferno. E he este o lugar do Inferno? Não basta ainda.» (A. 
GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 83-85). 
676 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 86. 
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ao mar se entende o juizo, que Deos faz dos Justos para o Ceo, & dos condenados para 

o Inferno»677. Elucidando o leitor, e ao mesmo tempo autorizando a sua doutrina, assim 

como Cristo ensina aos devotos os bens da glória nas parábolas do tesouro escondido e 

da pedra preciosa e as penas do Inferno na rede lançada ao mar, Gusmão reivindica a 

mesma finalidade para os seus tratados, pondo-nos 

«de huma parte a lembrança dos bens do Ceo, & da outra a lembrança das 

penas do Inferno, para que fazendo nòs paralello, ou contraposiçaõ entre os 

bens, & males eternos, acertemos na escolha, que devemos fazer daquella 

agua, & daquelle fogo, que o Espirito Santo poem na nossa mão, em que 

significa o Ceo, & o Inferno: Apposuit tibi ignem, & aquam: ad quod 

volueris, porrige manum.»678 

Entre os gozos oferecidos aos ditosos moradores do Céu, Alexandre de Gusmão 

assegura que o principal consiste na vista clara de Deus679, conhecendo os atributos e as 

perfeições divinas com todos os segredos da sua providência, justiça e misericórdia, e 

apreciando Deus uno na essência e trino nas Pessoas, eternas na duração, iguais em 

majestade, as mesmos em substância680. Expondo com simplicidade os mistérios 

divinos, esclarece ainda que por esta vista se faz o cristão semelhante a Deus na 

imortalidade, impecabilidade e impassibilidade e se torna participante da natureza 

divina pela fé e caridade. Mantendo a estruturação antinómica da sua lição, revela que 

absolutamente inversa é a experiência vivida no Inferno, onde os réprobos são punidos 

com a eterna privação da vista clara de Deus (pena de dano) a que se acrescentam os 

assombrosos tormentos (pena de castigo)681, com a circunstância agravante de, ao 

                                                   
677 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 88. 
678 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 93. 
679 «Assentado està entre os Theologos, que toda a essência da bemavẽturança consiste na vista clara de 
Deos» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 94). 
680 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p.96. Na vida eterna dos cidadãos de Jerusalém, 
«Todos vivem ali huma vida bemaventurada, vida pura, vida casta, vida santa, vida gloriosa, vida alhea de 
toda a morte, & corrupçam, de toda tristeza, & melancolia, de toda molestia, & perturbaçam; vida izenta 
das mudanças, & variedade desta vida, onde nam ha inimigos, que persiguam, temores, que atormentem, 
enfermidades, que afflijam, porque como todos vivem no mesmo espirito, & amor com seu Rey, que he o 
mesmo Deos, todos vivem no mesmo amor, & espirito entre si huma vida immortal, & bemaventurada». 
(A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 324-325). 
681 «A este gozo dos bemaventurados pela vista clara de Deos corresponde a pena dos danados na 
privaçaõ da vista de Deos, a que os Theologos chamaõ pena de dano. Para fazer della alguma 
demonstraçaõ, costumão pintar hum condenado no meyo do fogo com hum veo nos olhos, significando 
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contrário das almas que no Purgatório suportam estas penas aliviadas pela esperança nos 

sufrágios e na misericórdia divina, para os condenados no Inferno é esta perda sem 

remédio, sem esperança e sem socorro possível682. 

Embora afirme que a bem-aventurança consiste essencialmente no gozo da vista e 

companhia dos moradores da corte celestial – primeiramente a vista clara da Divindade, 

a que acresce a contemplação da Humanidade de Cristo e da Santíssima Virgem, por ser 

conforme à graça que nesta vida teve, excedendo a todos os santos, e ainda a presença 

dos anjos, santos e demais peregrinos predestinados –, o P.e Gusmão explica que nela se 

inclui também o amor infinito de Deus para com as almas santas, similar ao «amor, com 

que Deos se ama a si, & a seu Filho o Verbo, do qual procede o Espirito Santo, que he 

essencialmente amor, & constitue a terceyra Pessoa da Sãtissima Trindade»683. Por 

contraposição ao amor com que Deus ama e é amado pelas almas bem-aventuradas, 

aponta o ódio com que aborrece e é aborrecido pelas almas dos condenados. De igual 

modo, ensina que do amor oferecido por Deus e do amor consagrado a Deus nasce o 

afeto com que os gloriosos moradores do Céu se honram entre si. No seu pensamento, 

se os justos são pela graça filhos de Deus na terra, pela graça e mais pela glória são 

filhos de Deus no Céu, pelo que a todos ama o Pai Eterno como filhos e todos se amam 

entre si como irmãos. Inversamente, afirma que no Inferno é desmesurado o ódio com 

que os condenados se aborrecem aos próprios, aos moradores do Céu e da terra e 

principalmente entre si, porque a companhia dos outros sentenciados «he cauza de 

mayor tormento; porque cada reprobo padece os tormentos multiplicados pelo numero 

                                                                                                                                                     
no fogo a pena de sentido, & no veo dos olhos a pena de dano» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & 
mal eterno, p. 99). 
682 Para melhor explicar a diferente sorte das almas no Purgatório e no Inferno, recorre o autor à parábola 
das duas cestas de figos mostradas por Deus a Jeremias, uma de figos muito bons e outra de figos muito 
maus: «Eis aqui huma figura do que passão as almas do Purgatorio, & mais do Inferno. Humas, & outras 
padecem sobre a pena do fogo a pena de dano; porèm as do Purgatorio são figos bons, & muyto bons; 
porque são como os moradores de Jerusalem, que posto que cattivos, algum dia tornaràõ para Jerusalem 
sua pátria» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 104). A impossibilidade de socorro dos 
que são condenados ao «lago de fogo» é confirmada também nos pungentes lamentos de Predestinado 
perante os errados passos da peregrinação de seu irmão Precito: «Desesperadamente choras tanto mal, jà 
dahi não has de sahir eternamente, jà a porta do Ceo està para sempre fechada para ti. Jà não tens, que 
esperar na Misericordia de Deos, nem no sangue de JESU Christo, que por ti se derramou; jà aquelle 
Santo Cosmografo, Anjo de Deos para sempre te desemparou; jà aquella Virgem puríssima, que a todos 
os peccadores acode, te não pode soccorrer.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu 
Irmao Precito, pp. 318-319). 
683 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p.108. 
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dos outros réprobos»684. Aproveitando este ponto para confirmar a verdade da doutrina 

católica, declara que o ódio infernal atinge principalmente três géneros de condenados: 

em primeiro lugar, os «Hereges dogmatistas como Calvino, & Luthero, & mais 

Heresiarcas, que da cadeyra da pestilencia dictaraõ falsas doutrinas, & foraõ lançados 

do Diabo para se perderem a si, & a seus sequazes»685; em segundo, os que nesta vida 

foram cúmplices ou companheiros no pecado686; por fim, os pais, superiores, mestres e 

senhores que por amor desordenado e excessiva liberdade não castigaram devidamente 

os desaforos dos viciosos filhos, súbditos, discípulos e escravos687. 

No intuito de mover os cristãos à reforma de vida e ao aperfeiçoamento espiritual, 

Gusmão insiste nos deleites celestiais percebidos pelos sentidos da audição, do olfato, 

do gosto e do tato. Entre as perceções sensoriais fruídas pelos escolhidos de Deus, 

aponta as músicas, harmonias e suavidades que celebram as perfeições divinas, as 

vitórias de Cristo e as virtudes da Rainha688, a fragrância dos corpos bem-

aventurados689, um sabor suavíssimo que se estende à suavidade das palavras e das 

conversas entre os ditosos690, o regalo sentido em tudo quanto tocarem, estando livres 

de qualquer dor ou moléstia691. Note-se, porém, que de acordo com a doutrina católica 

                                                   
684 «Aborrecese primeyramente cada hũ a si mesmo, porque por justo juizo de Deos conhece q elle 
mesmo foi a cauza de sua condenaçaõ, & com a desesperaçaõ, & raiva de si mesmo, dezeja ser 
aniquilado» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp.121 e 123). 
685 Aproveita o autor a perdição destes heresiarcas e seus sequazes para avisar que os ímpios que «nesta 
vida se sentaraõ na cadeyra da pestilencia como elles, não hão de estar no dia do Juizo sẽtados, como hão 
de estar sẽtados os Mestres da verdadeyra doutrina». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, 
p. 124). 
686 «He justo juizo de Deos, que os que nesta vida se amaraõ torpemente, na outra vida fortemente se 
aborreçaõ. (...) E deste modo o amor com que em vida offendiaõ a Deos, se lhes converte em odio, com 
que no Inferno se aborreçaõ.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 124-125). 
687 «arde este odio entre pays, & filhos, que por falta de doutrina, & demazia de amor desordenado se 
condenaraõ; & he justo juizo de Deos, que o amor desordenado dos pays nesta vida se converta em 
verdadeyro odio na outra.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 125). 
688 «os ouvidos perceberàõ toda aquella musica Celestial, com que a alma summamẽte se gozarà (...) 
quanto recrearà na gloria a suavíssima melodia de todos aquelles musicos celestiais por toda huma 
humanidade?» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 170-171). 

 
689 «Se cà na terra vemos tantas vezes, que os corpos mortos dos Santos lançaõ de si hum cheyro celestial, 
para testemunho de sua gloria; que cheyro naõ exhalaràõ de si esses mesmos corpos depois de gloriozos 
no Ceo?» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 172). 
690 «no paladar ha de sentir o bemavẽturado hum sabor suavíssimo (…) E como este sentido tem seu 
assento na língua, tambem esta sentirà seu gozo na suavidade das palavras, naquela língua branda, casta, 
& suave, com que os bemaventurados conversão entre si» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal 
eterno, p. 173) 
691 «serà summamente regalado. Flores lhes parecerà tudo quanto tocarem; porque assim como todas 
quantas penitencias nesta vida fizeraõ os Santos pella mayor parte foraõ neste sentido; assim era justo q 
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cada um recebe o prémio segundo o merecimento individual, já que, como explica o 

padre jesuíta, ainda que a bem-aventurança «seja dadiva gracioza da misericordia 

divina, tambem he divida de rigoroza justiça»692. É neste contexto que o autor define a 

hierarquia das gloriosas auréolas do Céu, atribuindo a primazia à condição de mártir, 

seguida de virgem e depois de doutor, reservando para os que morrem em simples graça 

após a justificação dos pecados, mesmo se no Purgatório, o merecimento menor693. E se 

a justiça de Deus se manifesta no prémio pelos merecimentos pessoais, reafirmando-se, 

por isso, a necessidade de satisfazer nesta vida e servir a Deus de modo a perseverar na 

graça para gozar perpetuamente da glória, revela-se igualmente no castigo segundo as 

culpas de cada um. Neste sentido, avisando os cristãos de que para a condenação eterna 

basta morrerem em pecado mortal, e de que quantos mais forem os seus pecados, 

maiores serão os tormentos padecidos694, propõe à sua consideração as penas com que 

os moradores do Inferno são sentenciados, destinados à eterna companhia dos 

demónios, atormentados com a ferocidade dos monstros infernais, a fereza dos espíritos 

malignos, as tribulações de se verem cercados das formas de leões, cães, dragões e 

serpentes que os infernais monstros assumem 695. 

Aplicando-se os tormentos no Inferno segundo as culpas obradas nesta vida, 

Gusmão faz corresponder a pena de dano, que consiste na privação da vista de Deus e 

da companhia dos bem-aventurados, à cegueira com que o pecador se engana com o 

amor desonesto, a ânsia da fazenda, a ambição das dignidades, sem atender a Deus nem 

                                                                                                                                                     
neste tivessem mayor regalo. (...) ficarà incapas de de dor, ou molestia alguma, & pelo dote da claridade 
ficarà capaz de todo o gozo; & finalmente todos quantos membros, partes, & artelhos ha no corpo, teraõ 
alli seu particular gozo, como diz Santo Agostinho. (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, 
pp. 174-175). 
692 «como os merecimentos dos Santos na vida forão diversos, diversas devem ser as Coroas, a que os 
Theologos costumão chamar aureolas» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 142-143). 
693 No pensamento de Gusmão, segundo a justiça divina aquele que na terra tiver maior merecimento, 
maior glória terá no Céu, independentemente do seu estado de vida, ofício ou condição social: 
«Appareceo a hum da Companhia de JESU a alma de hum nosso Irmão Porteyro, & perguntado pelo 
estado da alma del-Rey Felipe o Prudente; respondeo que estava no Ceo, mas que elle tinha tanto mayor 
gloria que elle no Ceo, quanto o Rey cà tinha mayor lugar na terra.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, 
& mal eterno, p. 145). 
694 «Mas assim como Deos he justo no premio, assim he tambem justo nos castigos: assim como dà a 
gloria segundo os merecimentos, assim dà o castigo conforme as culpas. Este he hum desatinado engano 
de alguns peccadores, que determinados a perder a graça de Deos, não reputão por inconveniente cometer 
mais, ou menos culpas; não considerando, que quantos mais forem os peccados nesta vida, tantos haõ de 
ser mais os tormentos na outra, ou seja no Purgatorio, ou seja no Inferno, porque os seus peccados saõ a 
lenha com que se fomenta aquelle fogo.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 146-
147). 
695 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 135-138. 
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à salvação; a pena da companhia dos demónios é reservada àqueles que não fugiram das 

companhias escandalosas, que foram a causa de pecados próprios e alheios; o tormento 

das trevas pune aqueles que amaram nesta vida mais as trevas do que a luz, os que 

seguiram mais a doutrina do mundo do que a de Cristo, no descuido de ouvir a palavra 

de Deus e no uso dos sacramentos, principalmente da confissão e comunhão, andando 

meses e anos em pecado mortal, e chegando à mesa da sagrada comunhão em má 

consciência; o tormento do fogo, que abrasa os corpos e mais ainda as almas, é o 

suplício destinado às ofensas a Deus daqueles que arderam no fogo da ira e da 

concupiscência696; o tormento do bicho da própria consciência, «huma serpente de 

terrivel aspecto» que continuamente está roendo o coração do condenado, castiga a 

dissimulação com que o pecador se faz surdo às vozes e remorsos da sua consciência, 

ou a procura calar com novos pecados, ou diverti-la com tal peso de ocupações terrenas 

que não atende ao perigo de morrer em pecado e se condenar697; por fim, os tormentos 

dos sentidos correspondem aos pecados para os quais foram instrumento: os olhos698 

são punidos pelas vistas desonestas, os ouvidos pelas músicas lascivas, o olfato pelos 

perfumes deliciosos, o gosto pelos manjares delicados e o tato pelas restantes faltas 

morais e espirituais699. 

E para mais eficazmente desenganar aqueles que perigosamente confiam na 

vaidade do mundo, não fazendo caso do amor de Deus, Gusmão enuncia alegoricamente 

o opróbrio sempiterno com que um «hum page, diabrete» agride Precito «neste terrivel 

carcere», repetindo as palavras de David «Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem 
                                                   
696 «o fogo em q ardem naõ allumia, mais que para verem as horriveis figuras dos demonios, & a fealdade 
de seus corpos, & mais condenados.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 166). 
697 Com o objetivo de convencer os pecadores a renovarem a sua atuação, acentua Gusmão o extremo dos 
tormentos originados pela memória, entendimento e vontade: «o cercava com mil voltas, & revoltas, a 
que chamão Imaginaçoens, & com tres dentes lhe atravessava o coração, que dizem Memoria, 
Entendimento, & Vontade, os quaes notavelmente o atormentavão. A Vontade lhe atravessava o coração 
com huma obstinaçam, ou desesperaçam eterna, que lhe fazia dizer mil blasfémias contra o creador; a 
Memoria lhe mordia o coraçam com a lembrança das delicias breves, & deleites cujos, pellos quaes 
perdera o Reyno dos Ceos, & grangeara aquelles tormentos, & o Entendimento lhe atravessava o coração 
com a representaçam de seu Irmão Predestinado, que às portas de Jerusalem estava jà alegre para entrar.» 
(A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 315-316). 
698 O sentido da vista, como se percebe das considerações anteriores, adquire tanto para os prémios como 
para os castigos importância redobrada. Perante a impossibilidade de os precitos verem a luz do sol pelas 
horríveis trevas em que estão presos, «Sò para chorar lhes servẽ os olhos aos condenados, como Christo 
disse no Evangelho: Ibi erit fletus; mas naõ lagrimas de penitencia, nem de alivio, se naõ de pena, & 
tormento.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 168). 
699 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 149-151. Reafirma depois o autor que, se 
«os tormentos da outra vida haõ de ser conformes as delicias nesta, he justo que os que se deleyaraõ em 
vistas lascivas nesta vida, sejaõ na outra atormentados com vistas horriveis; assim como os 
bemaventurados no Ceo saõ recreados com vistas de objectos deleytaveis» (pp. 167-168). 
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sibi, sed praevaluit in vanitate sua»700. Sendo o Inferno um lugar de horror, desordem e 

confusão, observa-se, na exposição do jesuíta, uma inteira conformidade e 

proporcionalidade entre os tormentos (que atingem todos os sentidos) e os regalos da 

carne e deleites dos sentidos, corroborando a lei da Babilónia, enunciada no Apocalipse, 

de que quanto gozar na vida de delícias, tanto há de receber o condenado de eternos 

suplícios, sem remédio, sem alívio e sem mudança. Assim, no quadro de uma pedagogia 

que ora se vale da persuasão resultante dos bons exemplos e do atrativo das delícias 

destinadas aos perfeitos, ora faz uso do medo suscitado pelas descrições impressivas e 

as enumerações dos rigorosos tormentos com que são castigados os réprobos, para 

atemorizar o leitor e o levar a reformar a sua vida moral e religiosa, recomenda o autor a 

consideração do terrível exemplo de Precito: 

«Precito em toda a sua vida não havia tratado de outra cousa, mais que de 

regalar a carne, & de deleitar os sentidos; logo no mesmo ponto as visoens 

horrendas dos Demonios lhe começaraõ a atormentar a vista, as blasfemias 

do Creador os ouvidos, os fedóres intoleraveis do lugar os narizes, os 

margores, & fel do Inferno o gosto, os dentes das Serpentes infernaes, o 

tacto. Ali humas vezes o fregiam em azeite, outras o banhavam em metal 

derretido, outras lhe atravessavam mil vezes o coração sem morrer, outras 

o fazião em mil pedaços os dragoens sem acabar, & finalmente tudo, quãto 

se pode considerar de pena, & tormento padecia ali o miseravel Precito 

sem remedio, sem alivio, sem mudança.»701 

No quadro da literatura jesuítica sobre os novíssimos, o P.e Gusmão confirma que 

em função das suas culpas, aos condenados são destinadas penas, tormentos e aflições 

que atingem todos os sentidos e potências. Reproduzindo exemplos comuns, refere que 

os olhos são atormentados com as horríveis vistas dos demónios702, além do flagelo do 

                                                   
700 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 315. 
701 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 314-315. A pedagogia do 
medo, posta em prática para inculcar no leitor cristão a necessidade de uma renovação interior, 
concretiza-se sobretudo na força imagética e na exploração de símbolos animais, de que são exemplo 
«uma cobra mordendo o coração» ou o «bicho da carne», levando mesmo o autor a afirmar que «he este 
hum tormento, que atè pintado cauza horror» (p. 157). Às diversas punições que afetam todos os sentidos, 
acresce o facto de ser a condenação eterna e imutável: «Tu o quizeste, aqui has de padecer eternamente 
sem remedio. Da qui a mil annos ahi estaràs; daqui a cem mil annos ahi estaràs, daqui a cem mil milhoens 
de annos ahi estaràs, por toda huma Eternidade ahi estaràs padecendo sem fim, sem alivio, sem 
mudança.» (p. 319). 
702 As descrições das criaturas infernais feitas por Gusmão partilham os traços caraterizadores que se 
encontram em várias obras seiscentistas e de setecentos sobre os últimos fins do Homem, orientadas para 
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fogo703. Os ouvidos são atormentados com gritos, ruídos e estrondos intoleráveis, com 

um incessante pranto e ranger de dentes, com as blasfémias que continuamente 

proferem contra Deus e os santos, com os baldões dos demónios, as maldições de uns 

condenados aos outros e ainda «os vituperios, & escarneos, com que as linguas 

serpentinas dos Demonios estaràõ soando aos ouvidos daquelles miseraveis»704. Pelo 

olfato, são atormentados com «hum dos mais intoleraveis tormentos do Inferno», um 

fedor pestilencial saído tanto dos corpos dos malditos como dos corpos «fantasticos dos 

Demonios, que lançaõ de si hum fedor diabolico»705. Também o gosto será de muitos 

modos atormentado, porque com ele de muitos modos se peca, padecendo o fel e a 

«fome canina, eterna, & desesperada»706. Por sua vez, tendo este sentido seu assento na 

língua, adicionam-se insuportáveis castigos devidos às murmurações, infâmias, 

mentiras, adulações e aos excessos na comida e bebida. Sendo a pele a maior extensão 

corporal, os miseráveis são muitíssimo atormentados no sentido do tato, sobretudo por 

ação do elemento ígneo, condenados ao fogo abrasador que os martiriza duplamente: 

ardem como homens, porque o fogo pode atormentar todo o corpo, e ardem como os 

demónios, porque o fogo que tem a virtude de abrasar os espíritos707. Acrescenta ainda 

o jesuíta que se os justos são agraciados na eternidade com os dotes gloriosos do corpo, 

porque souberam aproveitar a virtude do sangue de Cristo e conformar-se em vida com 

a sua cruz, os condenados merecem precisamente os seus contrários. Assim, à 

impassibilidade que torna o corpo bem-aventurado isento de toda a corrupção e castigo, 
                                                                                                                                                     
a conversão pelo medo, a «espiritualidade do terror», como os Gritos del Purgatório e medios para 
acallarlos (Zaragoza, 1689) ou os Gritos del Infierno para despertar al mundo (Zaragoza, 1705), do P.e 
Joseph Boneta y Laplana (1638-1714), obras reeditadas em Espanha e traduzidas em diversas línguas, 
sendo editadas em português logo no início do século XVIII. Sobre esta última obra, leia-se de Maria 
Gabriela Gomes OLIVEIRA, «Horrores Breves – Horrores Eternos – Uma Reflexão sobre a Obra Gritos 
do Inferno para Despertar ao Mundo do Padre Joseph Boneta», pp. 103-111. Sobre as considerações do 
dominicano Fr. António Rosado nos Tratados sobre os Quatro Novíssimos (Porto, João Rodrigues, 1622), 
ver Zulmira C. SANTOS, «Entre a “Doutrina” e Retórica: os de Frei António Rosado O. P.», pp. 161-
172. 
703 Refira-se que o fogo eterno foi a foi a pena destinada a Precito, para exemplo dos leitores que repetem 
os seus passos: «miseravel Precito, & como se fora hũa grande pedra de moinho o lançarão em hum 
profundo pelago de fogo, onde foi coberto de eternas lavaredas, com hum abismo sempiterno.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 314). 
704 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 175. 
705 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 177. 
706 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 178. 
707 «como he mais estendido, assim serà mais atormentado com aquelle fogo abrazador, que, como diz 
Santo Agostinho, o desta vida he como pintado a respeyto do verdadeyro, que naõ sómente ha de queimar 
por fóra, mas ha de penetrar todos os membros, & partes mais interiores do corpo, com muyto mais 
notavel excesso ao fogo que jà atormenta as almas» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, 
p. 179). 
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contrapõe a certeza de no Inferno padecerem os corpos dos condenados não só o que 

podem suportar, mas ainda outros tormentos próprios daquele estado infeliz. Ficando o 

corpo glorioso mais formoso e resplandecente que o sol pelo dote da claridade, pelo 

contrário, no Inferno são os corpos dos réprobos feiíssimos, hediondos, horrorosos e 

denegridos. Se pela agilidade podem os corpos ditosos exercitar todo o género de 

movimentos, estão os corpos dos condenados de tal sorte presos com cadeias de fogo 

que não se podem mover, porque o mesmo fogo que os abrasa, os ata. E se os corpos 

dos bem-aventurados, pelo dote da subtileza, são espiritualizados de tal sorte que podem 

penetrar mesmo os rochedos mais impermeáveis sem repugnância alguma ou 

resistência, como se fossem espírito e não corpo, de modo inverso, avisa, os corpos dos 

condenados, «que hão de resuscitar horriveis, feyos, ediondos, e capazes de padecerem 

os mesmos tormentos eternos, que padecem suas Almas»708, ainda que se pudessem 

mover do lugar em que estão atados, estão mergulhados num cárcere tão cercado de 

rochedos naquela infernal concavidade que se veem impossibilitados de qualquer alívio 

ou esperança de sair. Por último, avisa que também as potências são supliciadas: a 

memória atormentada com a rememoração dos pecados causadores do sofrimento 

eterno, o entendimento com a consideração do bem perdido e dos males presentes e a 

vontade com a obstinação do mal709. 

Assim instruídos os pios leitores no conceito do que é o Céu e o Inferno, com o 

conselho de que conheçam para acertar na escolha que Deus põe nas suas mãos o que a 

fé ensina e o que os santos e doutores da Igreja escreveram, Alexandre de Gusmão 

admoesta principalmente os católicos710 – os batizados, com conhecimento de Deus e de 

que existe o Inferno para os pecadores e a Glória para os justos – que, por imprudência 

na vida temporal, merecem o tormento da alma por toda a eternidade e sem qualquer 

alívio. Avisados da necessidade de escolherem atempadamente entre o fogo ou a água, o 

padre Gusmão procura chamar os descuidados para a necessidade de conversão de vida 

– restituindo o alheio e mal levado, apartando-se da ocasião do pecado e emendando o 

mau costume de pecar – e de conservar a graça que conduz à salvação: 

«Suppoem, que sahe a tua alma desta para a outra vida. O corpo fica na 

                                                   
708 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 283. 
709 Cf. Meditação «Do Inferno», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 42-43. 
710 «Agora considera tu, o Catholico, que fazes mais cazo do corpo, que da alma; qual te està melhor, se 
gozar com a gloria da alma, a gloria do corpo no Ceo: ou com as penas da alma, pedecer as penas do 
corpo no Inferno?» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 185). 
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sepultura, & os teus bens repartidos por outros, & a tua alma naquella 

regiaõ não conhecida entre o Ceo, & o Inferno. Cõsidera-os devagar: O 

Ceo, cheyo de luz, o Inferno, de trevas: aquelle, tresbordando de gozos, 

este, de tormentos: aquelle, hum Paraizo de deleytes; este, huma Babilonia 

de penas: aquelle, povoado de Anjos, & Santos: este, de demonios, & 

condenados: aquelle, caza, & throno de Deos; este, caza de Satanàs, & 

carcere de cõdenados: aquelle, rio de deleytes; este, lago de fogo, & 

enxofre: aquelle, esfera de vida; este, de morte eterna; & que 

necessariamente has de hir a hum dos dous lugares sem replica, nem 

appelaçaõ.»711 

 

Os passos dos peregrinos no estreito caminho do Céu ou no largo do Inferno 

Sendo certo que não haverá cristão algum que, depois de considerar atentamente o 

que é o Céu e o que é o Inferno, escolha antes penar eternamente no lago de fogo do que 

gozar no Paraíso, interroga-se Alexandre de Gusmão por que «naõ vaõ todos pelo 

caminho estreyto, tẽdo por termo a vida eterna? Porque caminhaõ tantos pelo largo, 

tendo por termo o Inferno?»712. Para explicar tão desajustada eleição, refere que a 

principal causa resulta de serem poucos os fiéis que orientam as suas ações e 

pensamentos com vista à salvação da alma, possível apenas pelo caminho áspero e 

estreito de penitência e mortificação da própria vontade e pelas boas obras, ao passo que 

são muitos os que põem os olhos somente no caminho largo de deleites, honras vãs e 

riquezas, ignorando o fim da condenação para que se dirigem: 

«huns puzeraõ os olhos no caminho, & naõ no fim: outros puzeraõ a 

consideraçaõ no fim, & naõ no caminho. Os poucos que vaõ pelo caminho 

estreyto da penitencia, & mortificaçaõ da propria vontade puzeraõ a 

consideraçaõ no termo, que he a gloria do Ceo; Quae ducit ad vitam; & naõ 

no áspero do caminho: Arcta via est. E os muytos puzeraõ os olhos no 

deliciozo do caminho; fazendo sua propria võtade: spatiosa via est; & naõ 

                                                   
711 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 195-196. 
712 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 201. 
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no fim dele, que he o fogo do Inferno; quae ducit ad perditionem.»713 

A fim de instruir adequadamente os ignorantes da verdade divina, assegurando 

que a fé é suficiente para quem deseja salvar-se – não sendo por isso necessário ter um 

conhecimento profundo dos assuntos da outra vida –, para mais eficazmente induzir os 

pecadores à conversão de vida, Gusmão convoca o exemplo de muitos que depois de 

terem oportunidade de ver as penas do Inferno se aplicaram em rigorosos exercícios de 

penitência. Contudo, apesar dos contínuos avisos dos padres, confessores e autores 

espirituais, lamenta o jesuíta que sejam numerosos os que por sua própria vontade 

seguem pelo caminho largo do Inferno, contando entre estes não só os infiéis, gentios e 

hereges – nomeando uma vez mais os heresiarcas Lutero e Calvino714 –, mas sobretudo 

os católicos que creem que há Inferno e Céu e ainda assim, conhecendo o perigo de se 

condenarem, continuam em pecado mortal715. 

Para inteiro desengano dos que peregrinam pela via larga do Inferno, Gusmão 

convida todos os devotos que aspiram à salvação a pôr os olhos nos passos de Cristo e 

caminhar com ele no estreito caminho da glória eterna. Assim, assegura que o primeiro 

passo para a bem-aventurança consiste na fé viva716, seguindo a lição evangélica de que 

                                                   
713 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 201-202. 
714 «Luthero, & Calvino Heresiarcas, que caminharão pelo caminho largo para o Inferno, naõ sabião, que 
esse caminho là hia dar? Sim sabião; pois de Luthero se conta, que vendo o Ceo estrellado dizia: este naõ 
se fez para mim: E Calvino quando lhe remordia a consciencia, que hia errado; embevedavase, para naõ 
sentir o remorso. E pois se estes sabem, que vão errados pelo caminho largo; porque vão por elle? Porque 
querem.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 204) 
715 «Naõ fallo dos Infieis; porque a mayor parte dos que vão pelo caminho largo são gentios, & Hereges. 
Fallo dos Christãos, que crem, que ha Ceo para bons, & Inferno para màos.» (A. GUSMÃO, ELEIÇAM 
Entre o bem, & mal eterno, pp. 203-204). Adotando uma estratégia discursiva de evidente intuito 
catequético, replicando a fórmula dialógica dos catecismos usados para ensino dos rudimentos da 
doutrina cristã, convida os católicos a uma meditação sobre os padecimentos do Inferno para com o 
objetivo de renovarem a própria vontade: «Ora descey com a consideraçaõ ao Inferno, & logo pelo 
caracter baptismal conhecereis as almas, que nesta vida tiveraõ fè; & pelo caracter sacerdotal conhecereis 
os que forão sacerdotes; & porventura que entre elles acheis alguns parentes, & amigos naquellas 
lavaredas infernais. Perguntaylhes, porque vierão a tal lugar? Se quizerem fallar verdade, haõ de dizer: 
Porque em vida nos afastamos do caminho estreyto do Ceo, & caminhamos pelo largo do Inferno: & 
porque caminhastes por esse caminho sabendo, que vinha ter ao Inferno? Respõdem: porque essa foy a 
nossa vontade. E porque naõ caminhastes pelo caminho estreyto, que vay para o Ceo? Respondem: 
Porque naõ quizemos; & nós mesmos por nossa vontade quizemos vir paràr aqui, onde com os nossos 
peccados estamos accendendo este fogo.» (pp. 206-207). 
716 Tendo o cuidado de distinguir os motivos da fé divina – «a fè divina he crer tudo aquillo, que foy por 
Deos revelado à sua Igreja, & se contem no Simbolo Apostólico» – dos argumentos apontados para prova 
da verdade da fé – os milagres dos santos, a constância dos mártires, a conversão do mundo pela pregação 
dos apóstolos, o autor ensina que a «fè viva he aquella, que se ajunta com a graça, ou charidade de 
Deos,que he a vida da alma; naõ porque com qualquer peccado mortal se perca a fè, assim como se perde 
a graça; porque a fè, só com o peccado da infidelidade se perde; mas porque morta a alma com o peccado 
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somente aquele que crê e for batizado será salvo. Mas para que possa receber o prémio 

eterno, o cristão tem de «render sinceramente o entendimento em obsequio da fé (…) 

crendo firmemẽte os artigos que lhe são propostos»: os que pertencem à Divindade e à 

Humanidade de Cristo e os que pertencem aos sacramentos e ordem da Igreja universal, 

definidos nos decretos pontifícios, nos concílios gerais e nas tradições recebidas pela 

Igreja e Sagrada Escritura. No âmbito das recomendações dos teólogos reunidos em 

Trento, nomeadamente a obrigação de ensinar os princípios doutrinais aos mais 

ignorantes e às crianças em particular, o padre Gusmão, trabalhando por «saber o 

Christão a doutrina Christã, & procurar sua intelligẽcia», exige que os pais ensinem aos 

filhos, os mestres aos discípulos, os senhores aos escravos e os párocos aos fregueses 

principalmente os pontos da fé indispensáveis para a salvação, exortando-os a «sentir 

bom uso dos Sacramentos, oração, devação, & invocação dos Santos», reverenciando 

com dignidade as suas imagens e relíquias e guardando sentido respeito perante o 

Santíssimo Sacramento. Por fim, lembra que «a fè viva, & perfeyta he a que se junta 

com boas obras, & dignas da vida eterna», preceituando que à fé de Cristo se junte a 

oração e as ações virtuosas717, e adverte que, pelo contrário, a fé morta, «aquella que se 

acha sem obras dignas da vida eterna»718, encaminha o precito para o Inferno. Tomando 

como exemplo Caim, que antes de matar seu irmão, já havia perdido a graça, sem a qual 

não há fé viva, faz saber que são condenados por fé morta tanto os hereges, que 

conhecendo Cristo faltam na sua fé, como os cristãos que, confessando-o, vivem como 

se o não conhecessem e o negam com as obras. Neste sentido, identifica o autor duas 

sortes de «màos Christãos»: os que tendo fé em Deus se condenam pelos vícios, isto é, 

«os q tem de Christão sò o nome: no mais saõ como Atheistas, que todos os talentos da 

graça, & natureza applicão ao deleyte, à ambição, à cubiça, & a tudo o mais que 

pertencem ao corpo, & da alma nada tratão», e aqueles que tendo o conhecimento da fé 

não a seguem, nem conduzem os outros para a salvação, os quais «saõ como os 

Escribas, & Fariseos, de que falla Christo, os quais tendo a chave da ciência, nem 

entraõ, nem deyxão entrar a outros. (…) Tem a chave do Ceo, que he a fé, & se ficaõ de 

fòra por naõ obrarem obras de Christãos: confessaõ a Christo com a boca, & negaõ-no 

                                                                                                                                                     
mortal, tambem fica morta a fè, para o merecimento da gloria.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & 
mal eterno, p. 210). 
717 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 211-213. 
718 «Naõ està a razão de fé morta em negar a Christo com a boca, se naõ, como diz S. Paulo, em 
confessallo com a boca, & negallo com as obras (...) fè morta he aquella que se acha sem obras dignas da 
vida eterna.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 216). 
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com o coraçaõ»719. 

Depois da fé em Cristo, ensina Gusmão que o segundo passo necessário para 

seguir o caminho do Céu é a caridade ou amor de Deus, porque nele consiste a perfeição 

cristã a que está obrigado todo o católico, seja o incipiente, que conservando a graça de 

Deus, não comete pecado mortal, seja o proficiente, que não só se isenta de pecado 

mortal, mas se aplica no exercício das virtudes, seja o perfeito, que livre do pecado 

mortal e também do venial, se une por amor a Deus de tal sorte que não se afasta da sua 

vontade. Do amor de Deus, que dá vida à fé e merecimentos às obras pias, nasce o 

temor filial de quebrar a lei divina, pelo que, crescendo este amor, cresce também o 

medo de o perder e o desejo de o servir. De igual forma, com o amor de Deus, se é 

verdadeiro, extingue-se qualquer amor desordenado que possa ser impedimento na via 

da perfeição, nomeadamente o amor próprio, a forma de «amar mais as couzas q 

pertencem ao corpo, do q as couzas q pertẽcẽ ao espírito»720. Estes, os que seguem os 

desejos do corpo e as ambições da mente, são apresentados como os pecadores que 

seguem os ditames da carne, vivem segundo os impulsos da vontade cega e 

menosprezam os ditames da razão, são dominados pela desordem da concupiscência e 

deixam-se guiar pelos apetites. Para que o amor desregulado não prevaleça sobre o 

espírito, recomenda o padre Gusmão que o cristão se socorra repetidamente da 

mortificação da carne, da vontade e dos apetites, afirmando ser esta doutrina 

particularmente necessária nos de pouca idade, «porque se no estado da adolescencia, 

que he dos 14 annos atè os 20, se derem aos vicios, difficultozamente se emendaràõ»721. 

Do amor de Deus nasce também o amor do próximo, viático privilegiado para o 

caminho do Céu. Mas para que este amor não seja de palavra, mas antes de obras de 

misericórdia – como sejam as esmolas, vestir os nus, dar de comer a quem tem fome722 

–, de acordo com os preceitos morais e religiosos coevos, o autor aconselha que se faça 
                                                   
719 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 216-217 e 218. 
720 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 224. Na «Meditaçaõ do Martyr S. Lourenço», o 
autor propõe a consideração do exemplo glorioso deste santo, que por assegurar a vida da alma, não 
duvidou entregar o corpo a tantos tormentos na morte, elogiando «a constancia, e fortaleza, com que 
sofreo açoutes, pentes de ferro, e fogo lento», para desengano de todos quantos, antepondo 
desordenadamente a vida temporal à eterna, se condenam pelos danos causados pelo amor próprio e a 
falta de mortificação. (A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 247-248). 
721 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 228. 
722 «Não ha de ser este nosso amor, sò de palavra, se não de obra, & de verdade. As obras proprias do 
amor do próximo, saõ todas aquellas que se fazem unicamente pelo amor de Deos, como saõ, a esmola, & 
mais obras de misericordia, principalmente, as que Deos mais estima, como saõ, vestir os nus, dar de 
comer aos q tem fome; das quais ha de fazer particular mençaõ no dia do Juizo (…) E para o caminho do 
Ceo, não podemos ter melhor viático.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 230). 
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a esmola em segredo, fundada apenas no sentimento genuíno de amor a Deus e ao 

próximo, e não colocado nas mãos, sem procurar a visibilidade e o reconhecimento. 

Acrescenta ainda que iguais atos de amor ao próximo são as esmolas espirituais, como 

dar bom conselho, castigar os que erram, ensinar os ignorantes e sobretudo amar os 

inimigos, «a mayor fineza do amor Christão»723. De modo inverso, faz saber que aquele 

que morrer com ódio do próximo ou do seu inimigo não pode caminhar seguro para a 

outra vida, por contrariar o exemplo do amor de Cristo, que na cruz rogou pelos que o 

crucificaram, e não considerar devidamente como Deus ama e perdoa ao cristão todas as 

vezes que se reconcilia com ele depois de o ofender. Neste sentido, afirmando que não é 

possível amar a Deus tendo ódio a seu irmão, previne todo aquele que vive com 

inimizades que o ódio ao próximo, fazendo-o perder a graça, que é a vida da alma, o 

privará da vida eterna. 

Um passo essencial para a morada dos justos funda-se no amor da cruz de Cristo, 

símbolo dos sofrimentos suportados voluntariamente em nome do amor ao Pai, com «hũ 

dezejo sincero de padecer nesta vida trabalhos por amor de Deos, & levar com 

conformidade com a sua vontade os que lhe vem da sua mão»724. E ainda que Deus não 

pretenda que todos caminhem pela via do sangue, como os mártires, senão pelo da cruz 

levada com amor, Gusmão exorta os fiéis cristãos para que vivam crucificados com os 

seus vícios e concupiscências e padeçam todos os trabalhos, tribulações e perseguições 

por amor de Deus, reprovando as ações de todos quantos se afastam deliberadamente da 

cruz de Cristo, amando apenas os regalos e aborrecendo a mortificação725. 

Expondo a doutrina católica, explica Gusmão que para o cristão caminhar seguro 

no percurso de aperfeiçoamento espiritual muito aproveita também o temor de Deus, 

distinguindo o temor filial ou temor da culpa, «o q meramente respeita a Deos, & he 

filho do amor», do temor servil ou temor da pena, que «respeyta o castigo, em quãto he 

                                                   
723 «Por esmolla se entende tambem a espiritual; como, he dar bom cõselho, castigar os que erraõ, ensinar 
os ignorantes; porque todas estas obras pertencem ao amor do próximo, & saõ dignas de vida eterna; & 
sobre todas amar os inimigos; porque esta he a mayor fineza do amor Christão.» (A. GUSMÃO, Eleiçam 
entre o bem, & mal eterno, pp. 232-233). 
724 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 240. 
725 Para confirmar o seu raciocínio, recorre Gusmão à narrativa de Ezequiel acerca dos seis anjos que por 
ordem de Deus passavam à espada todos os moradores de Jerusalém que não tivessem impresso na testa o 
sinal Thau, ou sinal da cruz, concluindo: «Eis-aqui pois huma figura do que passa na realidade entre os 
Christãos. Os que tem no coração o amor da Cruz, serão salvos. Os que tem odio a Cruz pelo amor, q tẽ 
ao regalo, serão condenados; porque esses são, os que tem por fim a perdição.» (A. GUSMÃO, Eleiçam 
entre o bem, & mal eterno, p. 247). 
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mandado por Deos; & naõ he tão perfeyto como o primeyro»726. E embora considere o 

temor filial preferível para conservar o devoto na graça e amizade de Deus, explica 

Gusmão, seguindo a lição espiritual de Santo inácio de Loyola, que se o temor da pena 

for eficaz para o afastar da culpa ou for motivo de emendar a sua vida, torna-se 

plenamente válido, até porque muitas vezes o temor da pena abre caminho ao temor da 

culpa, recordando os «exemplos, em que Deos uzou deste meyo, para aterrar os 

peccadores, & os trazer ao caminho da penitẽcia»727. Em sentido oposto, censura o 

caminho da perdição percorrido pelos que pecam sem temor de Deus, não receando a 

culpa nem a pena, sendo esta a causa dos maus costumes, da dureza de juízo e de não 

terem pejo do pecado, como fazem os «Atheistas» ou os cristãos que usam só «a 

mascara, & quazi tanta estimaçaõ fazem da Biblia, como do Alcorão; de que sò na fè 

differem», e mais ainda todos os que «naõ só publicão seus peccados, mas os celebraõ 

com rizos»728. 

No conjunto da sua obra, Alexandre de Gusmão louva igualmente os «limpos do 

coração» que merecem a salvação eterna, elogiando por diversas vezes a pureza, 

sinceridade e castidade no corpo, na alma, nos pensamentos e nos afetos. Todavia, no 

seu propósito doutrinal, aos que conservam o coração sincero, sem dolo, nem malícia no 

obrar, figurados na castidade dos cordeiros, contrapõe a infeliz sorte dos que se 

entregam ao amor desonesto, figurado na lascívia dos cabritos, sendo este vício 

indicado como causa de muitos se perderem, por ser companheiro da gula, cegar a razão 

e escurecer a fé, causar homicídios e adultérios, originar os ódios, as injustiças, as 

discórdias e o esquecimento da palavra divina. 

Para melhor assegurar o Reino do Céu, aconselha o padre jesuíta que os devotos 

se entreguem ao amor da pobreza evangélica, fundamento da perfeição cristã 

exemplificado por Cristo, «nascendo pobre, vivendo pobre, & morrendo pobrissimo». 

                                                   
726 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 249. 
727 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 252. Na definição do temor filial e do temor 
servil, segue Gusmão de perto o conselho de Santo Inácio para que estimemos o serviço intenso de Deus 
por puro amor, louvando igualmente o temor de sua Majestade: «Porque não somente o temor filial é 
coisa piedosa e santíssima, mas mesmo o temor servil, quando outra coisa melhor e mais útil não se pode 
conseguir, ajuda muito a sair do pecado mortal. E, uma vez que se sai dele, facilmente se chega ao temor 
filial que é totalmente aceite e agradável a Deus, nosso Senhor, por ser inseparável do amor divino.» 
(Exercícios Espirituais, n. 354, p. 177). 
728 Segundo o padre jesuíta, os ateístas «de tal sorte estaõ de assento em seus peccados, que nem sentem 
remorso da conciencia, nem fazem concideraçaõ do perigo de se perderem, nem conceyto do que he 
peccado, nem se lembraõ das obrigações de Christo, sem terem outro cuydado mais que de juntar 
riquezas, honras, deleytes, & regalos, a q Christo chamou espinhos, que sendo naturalmẽte molestos, elles 
os tem por dilicias» (Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 255, 257 e 259). 
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Embora conceda que os bens materiais não são por si causa de pecado, reprovando antes 

o seu uso desonesto e os efeitos nocivos no espírito do homem729, elogia de modo 

veemente a pobreza daqueles que deixam voluntariamente as riquezas terrenas que 

embaraçam o caminho do Céu. Neste âmbito, asseverando que a perfeição pode ser 

alcançada tanto por via da pobreza voluntária como da pobreza necessária, aconselha os 

fiéis a vender tudo quanto possuam e repartirem os seus bens com os pobres, e, porque 

«sofrer pobreza val o mesmo para com Deos, que sofrer Martyrio»730, exorta todos os 

que vivem com falta do necessário a conformarem-se pacientemente com as privações e 

contentarem-se unicamente com o que Deus lhes dá. Em contrapartida, reprova os 

passos seguidos pelos que se deixam dominar pela cobiça de riquezas demasiadas, 

lembrando que assim como as Sagradas Escrituras estão cheias de promessas para os 

pobres, também se multiplicam as ameaças para os ricos, os quais «occupados com os 

cuydados deste mundo, & felicidade das riquezas, perdem o cuydado do outro mundo, 

& de adquirir as verdadeyras riquezas»731. 

E se o cristão ponderar a humildade de Cristo, raiz e fundamento de todas as 

virtudes cristãs, e a soberba de Lúcifer, princípio de todos os pecados, facilmente 

entenderá que pelos passos da humildade merecerá a salvação eterna. Como ensina o 

padre jesuíta, por via da humildade conserva o cristão o amor de Deus (reconhecendo a 

sua indignidade), o amor fraterno (por virtude da paciência) e a cortesia no trato com os 

outros, vencendo a inveja e a soberba. Além do mais, permitindo a oração dos humildes 

alcançar de Deus o despacho das suas petições, a imitação da verdadeira humildade de 

Cristo afasta os arrogantes dos riscos associados às mais altas dignidades e evita a 

demasia das gallas, & enfeytes profanos: o apparato de criados: o regalo da meza, & da 

cama com tantos cortinados, & colchas bordadas de ouro, em que se gasta a fazenda, & 

muytas vezes mais do q pede o estado, qualidade, & cabedais»732. Pelo contrário, 

repreende e procura converter os que seguem os passos da soberba de vida733, movidos 

                                                   
729 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 276-277: «O mal não està nas riquezas, se não 
no mao uso dellas, & na ancia com que se buscão, & na avareza com que se guardão, & se antepoem ao 
bem espiritual». 
730 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 279. 
731 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 281. 
732 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 289. 
733 A respeito da censura à cultura de aparências e ambições desmedidas, invoca o exemplo de como «O 
Ermitaõ se condenou por soberbo, & o ladrão se salvou por humilde. Os hipocritas por fòra tudo saõ 
santidade, por dentro tudo soberba: por fòra ovelhas, por dentro lobos.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o 
bem, & mal eterno, p. 291). 
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pela abundância de mesa, das galas, das riquezas e das dignidades que os conduzem ao 

fim da perdição. Aos soberbos, cegos pela vaidade e vã estimação de si, dirige o autor 

um aviso particular, advertindo-os de que são evidentes sinais de reprovação o fausto 

com que vivem e a arrogância com que se tratam, fazendo ostentação de sua nobreza, 

repetindo títulos de seus antepassados, afetando louvores e adulações, blasonando 

valentias, aformoseando por extremo o corpo e negligenciando a formosura da alma, 

cuidando da profanidade do vestir, arrojando sedas e multiplicando galas e, sobretudo, 

ambicionando os postos mais altos sem considerarem devidamente os encargos que 

tomam e a conta que hão de dar a Deus no rigoroso dia do juízo particular. 

No seu anseio de renovar as práticas religiosas dos fiéis, assegura o padre Gusmão 

que um dos meios mais breves e mais fáceis para alcançar a sabedoria celestial é a 

devoção e o viático mais necessário para este caminho é a oração. Por conseguinte, 

definindo a devoção como uma pronta vontade de servir e agradar a Deus734, inclui nos 

seus atos «todos os pensamentos, palavras, & obras, feytas por motivos sobrenaturais, 

que respeytão o agrado de Deos; & o bem espiritual de nossas almas» – ao contrário dos 

que se fazem por motivos humanos ou por estimação pessoal, os quais ou são 

hipocrisias ou atos naturais sem nenhum merecimento –, e faz a apologia de uma 

devoção centrada nos afetos da vontade de servir e agradar a Deus, e não tanto numa 

prática de devoção que se exterioriza por via das lágrimas735, ao mesmo tempo que 

recomenda que, ainda nas maiores adversidades, se não deixe de cumprir os costumados 

exercícios espirituais da oração, missa e comunhão736. Por outro lado, ao enaltecer a 

importância da oração, seja vocal ou mental, e da meditação para alcançar as graças que 

conduzem à perfeição cristã, acusa todos os que por falta de devoção e oração se 

encaminham para o Inferno. Neste sentido, denuncia os hipócritas que, sob a aparência 

de ovelhas, se revelam verdadeiros lobos, os quais «por fòra parecem devotos, porque 

fazem algumas obras, que de sua natureza são boas, como jejuar, orar; & por dentro 

nenhuma virtude» e aqueles que «debayxo do nome de Christãos, vivem como gentios, 
                                                   
734 «Devaçaõ naõ he outra couza, se naõ huma vontade prompta, para tudo o que he do serviço de Deos. 
Suppoem, como diz Santo Thomas, respeyto a Deus, & amor às couzas espirituais.» (A. GUSMÃO, 
Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 297). 
735 «Não consiste a devação nas lagrimas, ou consolaçoẽs da alma, que muytas vezes experimentão os que 
se dão à devação; porque isso póde ser effeyto da oração, ou consideração pia: & às vezes pòde nascer do 
natural brando, & compassivo, mas consiste nos affectos da vontade de servir, & agradar a Deos.» (A. 
GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 298). 
736 «He sinal evidente de devação verdadeyra, não deyxar por respeitos humanos, nem por occupações 
temporais, os costumados exercicios espirituais, como oração, Missa, communhão, & mais obras pias». 
(A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 299). 
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sem se ver nelles acçaõ de piedade, & devaçaõ», porque sendo cristãos, se envergonham 

de o parecer, manifestando pudor em fazer as principais obras devotas «como saõ 

confessar; & commungar a meudo, & servir aos enfermos», e tendo a alma cheia de 

pecados, «guardão a confissão para o fim do anno, & a communhão para a Pascoa». 

Partilhando as preocupações de autores moralistas de seiscentos, repreende ainda os que 

trocam os livros espirituais por comédias, os templos por casas de jogo, os sermões 

pelas rodas de murmuração, as vigílias pelo dormir, os jejuns pela mesa e cozinha, as 

disciplinas e cilícios pelas galas e profanidade do vestir737. 

A finalizar a apresentação dos passos que conduzem o cristão ao reino do Céu, 

Alexandre de Gusmão sugere que a vida religiosa é o caminho mais seguro, por ser 

mais conforme à vida de Cristo e sua morte de cruz. Ainda que afirme, e procure ensinar 

através das instruções essenciais, que a perfeição cristã é igualmente acessível aos 

seculares, garante contudo que o religioso que segue o preceito de abandonar todos os 

bens do mundo, cortar os perniciosos laços afetivos e fixar todas as suas esperanças no 

filho de Deus crucificado, renunciando às riquezas, deleites da carne e vontade própria 

por obrigação dos votos de pobreza, castidade e obediência – sempre o tópico De 

contemtus mundi... –, vive preparado com os adereços espirituais necessários para 

percorrer sem embaraços o caminho estreito do Céu. Nesta linha de pensamento, se aos 

leigos pertence servir a Deus, aos religiosos pertence a total e contínua união a Deus, 

buscando diariamente a perfeição exigida a este estado738, estendendo o padre jesuíta as 

excelências e as obrigações do estado religioso às mulheres ligadas por votos 

monásticos, considerando a vida do claustro mais acomodada para seguir os passos de 

Cristo, e igualmente aos sacerdotes seculares739. Neste ponto, no contexto de divulgação 

das determinações tridentinas para a renovação do espírito religioso, a formação do 

clero e a sua atividade pastoral, não deixa de advertir duramente os religiosos que se 

entregam a uma vida dissoluta de que esse é precisamente o caminho mais rápido para a 

condenação aos tormentos eternos.  

                                                   
737 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 302-304. 
738 «a vida Religioza em tal forma he de perfeyçaõ, que o Religiozo, que naõ quer aspirar à perfeyçaõ, naõ 
està em estado de salvaçaõ.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 311). 
739 «Tudo se deve acommodar com mayor razaõ às Religiozas, que na vida seguem os mesmos passos do 
cordeyro de Deos, que esperaõ seguir no Ceo; porqeu vivendo na terra sepultadas nos corpos, suas almas 
estaõ despozadas com Christo»; «Tambem he vida Religioza, a vida dos sacerdotes, ainda que naõ vivam 
em clausura; porque o poder, de celebrar os Divinos mistérios, consagrar, & tratar o corpo de Christo, 
benzer, perdoar peccados, & mais actos de Religiaõ, que exercitaõ, suppoem vida naõ sò Religioza, mas 
Angelica» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 309). 
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E para que o devoto leitor possa saber por qual dos caminhos apresentados se 

dirigem os seus passos, se ao espaçoso da perdição, se ao estreito da salvação, 

aconselha-o a realizar a meditação inaciana das duas bandeiras, considerando que «Pelo 

estreyto vay Christo com a Cruz; & atraz delle todos os que nesta vida se conformarão 

com sua vida, & seguirão suas pizadas. Pelo caminho largo vay Sathanas, com todos os 

que nesta vida seguirão sua vontade, & não se conformarão com a Cruz de Christo»740. 

Em resultado desta meditação, repete e acentua o aviso de que os que seguem pelo 

caminho largo não são apenas os ladrões, homicidas e adúlteros, ou os gentios e 

hereges, mas também muitos cristãos que perseveram nos vícios capitais. A estes 

precitos, recomenda que conheçam o caminho estreito ensinado por Cristo e 

acompanhem os predestinados, não só os mártires e os santos, mas também os 

observantes da lei divina, os tementes a Deus, os devotos e os que frequentam 

regularmente os sacramentos, os que facilmente perdoam as injúrias, os que fogem das 

ocasiões do pecado, os humildes e misericordiosos e os que mortificam as suas 

paixões741. 

 

 Motivos para acertar no caminho estreito do Céu e evitar o largo do Inferno 

Para que o devoto leitor possa com prudência acertar na eleição do caminho 

eterno, de modo a não ser contado entre aqueles que por se não privarem das delícias 

temporais, se condenam aos intermináveis tormentos na vida futura, propõe Gusmão os 

principais motivos que devem ordenar esta escolha. Assim, tendo o homem sido criado 

à imagem e semelhança de Deus, começa por explicar de que modo o cristão deve 

                                                   
740 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 315-316. 
741 Sendo recorrente a indicação das fontes dos argumentos ou exemplos aduzidos, não deixa Gusmão de 
fazer recomendações de leitura sobre os diversos temas tratados. Expondo as leituras que terão certamente 
influído no seu pensamento (bastará para isso ter em conta a enunciação dicotómica presente num título 
que o padre Gusmão desenvolveu depois no corpo dos seus textos, como são as adjetivações antitéticas 
(«espaçoso» e «estreyto»), embora se deva sublinhar a persistência destes temas ao longo de séculos, do 
medioevo à idade moderna, para um maior desengano acerca do caminho que leva à perdição, aconselha 
o leitor que quiser «outros sinais para vosso desengano mais meudos» a ler o «Guia para tirar as almas 
do caminho espaçozo da perdiçaõ, que de francez traduzio em Portuguez o Padre Francisco de Mattos da 
Companhia de JESU, o qual todo se comprehende neste Syllogismo: / Andar pelo caminho espaçozo/ da 
perdição, he viver segundo os appetites da carne…» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, 
pp. 317-318). [Julien Hayneufe, 1588-1663, S.J., Guia para tirar as almas do caminho espaçoso da 
perdição, e dirigilas pelo estreyto da salvação... composta em francez, trad. Francisco de Matos, S.J., 
Lisboa, na officina de Domingos Carneiro, 1695]. 
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dispor o seu amor próprio, porque «assim como o amor desordenado, & condenado 

pelos Santos, he grande cauza da nossa perdiçaõ; assim o amor proprio bem ordenado, 

pòde ser grãde motivo de salvação»742. Começando por tratar do amor do corpo bem 

ordenado, recrimina os usos e costumes que regalam o corpo não com o amor 

conveniente, mas antes com excessos de mimo, defendendo que, da mesma forma que 

um pai manifesta o seu amor para com o filho amado, assim também o homem pio deve 

fazer uso do castigo, da disciplina e do jejum como demonstração de verdadeiro afeto 

pelo próprio corpo: 

«Huma couza he criar com amor, outra com mimo: criar o filho com amor, 

he virtude: criallo com mimo he vicio. O pay que ama o filho, castiga-o, 

quando erra: vigia sobre elle: não lhe permitte liberdades: reprimelhe os 

impetos da natureza; & este he o verdadeyro amor paterno; porque o que o 

deyxa ir à vontade, està mũy longe de o amar, & muy perto de o perder. 

Eis-aqui pois qual ha de ser o amor do nosso corpo, para ser amor; 

reprimirlhe os impetos da ira, & inclinações da carne: fugir do mimo, & 

demasiado regalo: castigar a carne com o jejum, & com a disciplina; 

porque assim como o pay, que não castiga o filho, não o ama; assim o que 

não castiga o seu corpo, o não ama.»743 

Com recurso a comparações muito concretas, retiradas da experiência do 

quotidiano, Gusmão explica que da mesma forma que a vide que não é podada viceja de 

modo excessivo e desordenado, também aqueles que de moços se criam com mimo 

saem frequentemente «deliciosos» e desonestos, razão pela qual aconselha os que 

verdadeiramente amam o próprio corpo a salgarem a sua carne com o sal da 

mortificação, antes que se corrompa com os vícios da mocidade, «porque huma vez 

perdida, perdida fica para sempre»744. Enfatizando a importância da abstinência, do 

jejum, dos açoites e de outras práticas de disciplina física – apresentados como 

verdadeiros atos de amor do próprio corpo –, e assegurando que com as penas e dores 

desta vida merecem os justos a glória de seus corpos no Céu, insiste em persuadir o 

cristão da «necessidade grãde, que temos de castigar nossos corpos, se nos naõ 

                                                   
742 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 322. 
743 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 323-324. 
744 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 325. 
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queremos condenar»745, referindo para tal os gloriosos exemplos de bem-aventurados 

que trataram a sua carne com grande rigor, penas, disciplinas e mortificações, como S. 

Simão Estelita, S. Tiago, Santo Eusébio, e ainda numerosos ermitães e santos 

confessores. 

E do mesmo modo que o devoto que mortifica as demasias do corpo o ama pela 

suma glória que lhe granjeia, assim o que mortifica as paixões da alma a ama pelo bem 

da salvação que lhe merece, devendo-lhe um cuidado em tudo semelhante ao de um pai 

zeloso para que as suas filhas se não percam. Desenvolvendo esta analogia, o padre 

jesuíta ensina que para conservar a graça de Deus, assim como um pai tem o dever de 

guardar as filhas em clausura e recolhimento, não permitindo que saiam de casa a 

passear pelas ruas e praças, também o cristão deve guardar e tratar com grande cuidado 

a sua alma, mortificando as paixões e desviando-a das más inclinações e ocasiões de 

pecado. Assim, porque da estimação que o cristão fizer da sua alma depende o amor que 

lhe deve, e deste amor a sua salvação, sendo a principal causa de seguir os apetites 

brutais o facto de não a amar, porque não a conhece, Gusmão instrui o leitor devoto para 

que saiba conhecer a alma racional segundo o ser da natureza e o ser da graça. Neste 

âmbito, de forma simplificada e adequada aos seus destinatários e aos objetivos 

comunicativos perseguidos, esclarece que, segundo o ser da natureza, «a alma racional 

he uma substãcia espiritual & immortal, que Deos criou como parte principal do 

composto humano; & se infunde nos machos aos quarenta dias de sua conceyção, & nas 

femeas aos oitenta»746. Sendo a alma o princípio que dá formosura e vida ao corpo e a 

todos os seus movimentos, tanto orgânicos como progressivos, o autor explica que se 

quanto ao ser a alma depende somente de Deus, já para exercitar as suas operações 

depende do uso das potências e dos sentidos corporais. Por conseguinte, através do 

entendimento, que busca a verdade, é responsável pela descoberta de todos os segredos, 

pela invenção de todas as ciências e artes (liberais e mecânicas), pela ilustração do 

mundo com tantos varões sapientes que floresceram em todas as idades e pela 

conservação na memória das espécies de todas as ciências e todos os seus hábitos. 

Quanto à vontade, como potência livre que governa todos os atos racionais, abraça, 

                                                   
745 Como afirma Gusmão, «O que mortifica o seu corpo, he o que o ama. Porventura quando a Igreja nos 
manda jejuar, a fim de macerarmos com a abstinencia os corpos, he porque nos naõ ama? O Medico, que 
prohibe ao doente todo o manjar nocivo, he por odio, que tem ao enfermo? O pay que açouta o filho; o 
Senhor o escravo: o Mestre o discipulo, naõ he por amor?» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal 
eterno, pp. 324 e 325-326). 
746 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 343. 
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rejeita e moraliza os atos do entendimento tendo por esfera unicamente a bondade. Por 

outro lado, sendo «a graça huma qualidade sobrenatural inherente na alma, em que 

consiste a formal justificação do peccador»747, garante que sem ela nenhuma obra de 

virtude tem merecimento, razão pela qual se designam por obras mortas as que se fazem 

em pecado mortal. Insistindo em que o efeito formal da graça consiste na «santidade» e 

formosura da alma, acompanhada da perfeita união das virtudes teologais, precisa ainda 

que embora a alma sem graça esteja morta quanto ao ser sobrenatural, a alma racional 

no estado de culpa merece ainda assim a misericórdia de Deus pelo amor de ordem, isto 

é, o amor com que o Senhor ama o predestinado em pecado, garantindo-lhe o bem da 

glória para a qual o predestinou748. E porque um só pecado mortal é suficiente para 

privar a alma da caridade de Deus, despojando-a de todos os merecimentos obtidos 

pelas boas obras, ainda que a alma em pecado mortal seja digna de compaixão e objeto 

de misericórdia divina, Gusmão instiga o cristão a recuperar a graça perdida, incitando-

o a considerar a sua alma no estado de culpa e esforçar-se por ressuscitá-la com um 

verdadeiro ato de contrição. Deste modo, lembrando que «Deos para nos crear naõ teve 

necessidade da nossa maõ; mas para nos salvar, quer que tambem nòs estendamos a 

maõ»749, inculca a necessidade de participação ativa do homem na sua salvação, 

trabalhando por acrescentar à graça santificante o merecimento das boas obras e 

mostrando compaixão da alma em pecado com a sua cura através dos sacramentos da 

confissão e comunhão. 

2. «solicitar o favor do Filho pelo patrocinio da Mãy»: a devoção mariana na 

Companhia de Jesus  

Com a intenção de compendiar os singulares favores com que a Virgem Mãe de 

Deus honrou os filhos da Companhia de Jesus e referir os piedosos obséquios com que 

estes se mostraram agradecidos a tão benigna Senhora, escreveu Alexandre de Gusmão 

                                                   
747 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 350. Note-se a constante preocupação com a 
certeza da doutrina exposta, em expressões como «He Theologia certa, q» ou «Tudo isto he conforme ao 
que a fè ensina, & os Santos Padres, & mais Theologos explicão.» (pp. 351-352). 
748 «A Alma no estado da culpa, posto que està fòra da graça de Deos, naõ està fòra de sua misericordia; 
porque ainda a ama com aquelle amor, com que ama o predestinado em peccado, a que os Theologos 
chamaõ amor de ordem, porque ainda lhe quer o bem da gloria, para a qual o predestinou.» (A. 
GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 355). 
749 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 359. 
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Rosa de Nazareth nas montanhas de Hebron (1715), um tratado destinado a exaltar a 

glória da Virgem na Terra e arraigar a sua devoção nos corações devotos, em especial 

nos jovens alunos e noviços da Ordem de Loyola. Com efeito, tratando da justificação 

do título, recorda o autor a visita de nossa Senhora a Santa Isabel, subindo de Nazaré às 

montanhas de Hebron, enchendo de graças toda a casa de Zacarias e recebendo os 

maiores elogios de sua prima. Concretizando uma estratégia contínua de exaltação do 

espírito e da ação da Companhia de Jesus, através da exploração de datas cronológicas e 

da significação onomástica, comenta que «o nome Hebron, que quer dizer Companhia, 

pode muyto bem symbolizar a de JESU, onde a mesma Virgem fez iguaes favores à 

Familia de Santo Ignacio, & recebeo della iguaes elogios»750. De acordo com Gusmão, 

o dia da Visitação da Virgem a Santa Isabel foi sempre muito benéfico e significativo 

para a Companhia de Jesus, sendo precisamente o dia da eleição dos Gerais Diego 

Laínez e S. Francisco de Borja, os quais atribuíram a este mistério o grande progresso 

no espírito e no número de irmãos que naquele tempo experimentou a Companhia. 

Exemplificando, lembra que foi no dia da Visitação que Laínez «deu principio às 

exhortações domesticas, que na Cõpanhia frequentemente se usaõ, de que depende 

grande parte do proveyto, & conservaçaõ do espirito de Religiaõ» e S. Francisco de 

Borja «queria que todos della regulassem seus passos pelo caminho da perfeiçaõ, pellos 

passos da Virgem Santissima nessa sua Visitaçaõ a Santa Isabel», instituindo que as 

virtudes da modéstia e do silêncio que a Senhora guardou durante todo o caminho 

fossem respeitadas no discurso da sua peregrinação por todos os membros inacianos751. 

No seu tempo, informa Gusmão, este era o dia escolhido pelos noviços inacianos para a 

renovação do espírito e dos votos com que se consagraram a Deus, para que os 

primeiros passos que deram no caminho da perfeição se pudessem medir com os da 

Senhora na Visitação. E sendo o dia da Visitação celebrado a 31 de maio, ainda que 

erradamente, refere o padre jesuíta que foi igualmente benéfico para a Companhia de 

Jesus, 

«porque nelle sucedeo a infeliz morte de seu Heresiarca Luthero 

anno de 1556. porque como Deos nosso Senhor havia levantado a 

Companhia de JESU, & seu Capitão lgnacio, para fazer opposiçaõ a 

este monstro infernal, & seus sequazes, foy mysterio, que acabasse 
                                                   
750 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 2. 
751 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 2. 



271 

infelizmẽte neste dia, em que a Companhia gozava taõ grande 

augmento na eleyçaõ de dous taõ insignes Géraes, como Borgia, & 

Laynez, que tanto a augmentâraõ, & acreditàraõ no mundo.»752 

Desejoso de que os irmãos inacianos se animassem a seguir o exemplo dos 

primeiros companheiros de Santo Inácio no serviço e devoção da Senhora753, recebendo 

em troca múltiplos favores de sua mão, Alexandre de Gusmão recorda como foi fundada 

a Companhia de Jesus no amor e patrocínio da Virgem nossa Senhora. Assim como a 

visita a Santa Isabel foi instrumento de Deus para santificar e aumentar a casa de 

Zacarias pelo amor, zelo e patrocínio da Virgem Maria, do mesmo modo, afirma o 

padre jesuíta, empenhou-se a Senhora com todo o seu poder, diligência e proteção na 

fundação da nova ordem religiosa, procurando com grande zelo o seu aumento e 

acolhendo-a debaixo de seu patrocínio com grande amor. Neste contexto, lembra como 

a Virgem, enquanto instrumento principal de Deus, escolheu Inácio para instituidor de 

uma obra de tanta glória sua754, salientando que «nenhũa cousa da gloria de Deos 

emprendia Ignacio, que naõ fosse por instinto, & direcçaõ da Virgem Senhora; nenhũa 

cousa pedia a Deos, que naõ fosse por sua intercessaõ»755. Revelando-se, como seria de 

esperar de um jesuíta que se destacou no período de formação académica e espiritual, 

profundo conhecedor da biografia do seu «Pai» de espírito, assim como dos textos 

fundacionais, recorda como o amor de Santo Inácio pela Virgem nasceu da primeira 

revelação que teve da ordem religiosa que havia de fundar, após um «rapto» de oito dias 

em que Deus lhe revelou o modelo, a ordem e os sucessos futuros da Companhia, 
                                                   
752 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 3. Equivocou-se Gusmão no dia e no 
ano, uma vez que Martinho Lutero, nascido a 10 de novembro de 1483, em Eisleben, morreu, aos 62 
anos, no dia 18 de fevereiro de 1546. Erro à parte, a intenção era clara, associando a morte de um dos 
inimigos da igreja católica a uma devoção tão cultivada pelos jesuítas. 
753 A mesma utilidade é reconhecida por Fr. Manuel Guilherme, autor de uma das «Aprovações do Santo 
Ofício», assinada em S. Domingos de Lisboa, a 14 de novembro de 1710, em que confessa ter admirado a 
«vastidaõ das noticias, colhidas com grande cançasso, & dispostas por bello methodo para afervorar as 
consciencias, & ensinar utilissimas devoções para com Maria santíssima.» (A. GUSMÃO, Rosa de 
Nazareth nas Montanhas de Hebron, «Do Santo Officio. APPROVAÇOENS»). 
754 «sendo ainda secular na cada de seus pays, a Senhora o visitou com grande gloria, & resplandor, 
trazendo nos braços a seu Santissimo Filho; & de tal sorte o mudou em outro homem, afastando de seu 
coraçaõ todo o desejo mundano, & de seu pẽnsamento toda a vã imaginaçaõ, que dalli por diante naõ 
cuydava em outra cousa, senaõ em como deyxaria o mũdo, & se consagraria a Deos; & assim 
offerecendo-se hum dia diante de hũa Imagem ao Filho, por meyo da Mãy, por Soldado de sua Milicia, 
estremeceo o aposento onde orava, & se quebrou hum armario de vidros com o tremor da casa, mostrando 
a Senhora com aquelle sinal, que o aceytava, naõ só como Soldado, mas por Capitaõ da espiritual Milicia, 
que pertendia fundar.» (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 7). 
755 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 8. 
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completando-se com uma segunda revelação, na cova de Manresa, junto a nossa 

Senhora de Monserrate, quando viu as duas companhias de soldados, cujos capitães 

eram Cristo e Lucifer, experiência que posteriormente haveria de registar nos Exercícios 

Espirituais como a «Meditação das Bandeiras». Posteriormente, afiança o autor, a 

providência da Senhora manifestou-se ainda na ajuda oferecida a Santo Inácio na 

composição das Regras e Constituições da Companhia de Jesus, «com visitas muy 

frequentes em quanto as escrevia», e na intervenção decisiva para a sua aprovação numa 

conjetura desfavorável em Roma. Por fim, implica a Senhora no processo de escrita do 

livrinho dos Exercícios Espirituais que Santo Inácio compôs no noviciado de Manresa, 

«não sabendo mais letras que ler, e escrever», sugerindo que «com este livro se fundou 

a Companhia, & estes santos exercicios foraõ as armas, com que santo Ignacio 

conquistou a seus primeyros companheyros, & lhes communicou seu espirito»756. 

No quadro da espiritualidade jesuíta, empenhou-se Alexandre de Gusmão em 

demonstrar que para acertar no caminho do Céu e evitar o do Inferno é de suma 

importância a devoção da santíssima Virgem, visto que «esta Senhora na Igreja he como 

huma torre, onde se achaõ todas as armas espirituais para sua defensa contra os inimigos 

da fè»757. De acordo com o autor, tendo não só maiores graças, mas também maior 

poder que todos os santos juntos, porque está naturalmente a Mãe mais chegada ao 

Filho, é por intermédio da Virgem que Deus comunica à sua Igreja o espírito e a vida, 

declarando por isso que se houver algo que a Senhora não possa alcançar de Deus, 

nenhum santo poderá conseguir. Neste sentido, sendo apresentada como «refugio dos 

peccadores, & consulaçaõ dos afflictos» e oferecendo «todo o genero de espirituais 

armas, para pelejar contra nossos inimigos Mundo, Diabo, & Carne», Gusmão 

aconselha o cristão a acudir à Virgem «como à Senhora, que pòde; como a Mãy, que 

nos ama: como à Mestra cuydadoza, que nos encaminha: & como à Advogada 

misericordioza»758, demorando-se em comentários acerca dos diferentes títulos com que 

se oferece para a amarmos, servirmos e buscarmos. 

 

 

                                                   
756 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 8-9. 
757 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 493. 
758 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 496-499. 



273 

2.1. «amados e favorecidos por a servir toda a vida»: Senhora, Mãe, Mestra, 

Advogada 

Assim que alcançou a glória eterna em Jerusalém, um dos primeiros 

agradecimentos de Predestinado foi destinado à Virgem «pura», Mãe de Deus, por sua 

intercessão e patrocínio para alcançar tanto bem. Nas palavras deste peregrino 

espiritual, compilou o autor alguns dos principais títulos com que a Virgem Maria 

costuma ser agraciada na literatura devota: 

«Vòs me amparastes em minha peregrinação como Senhora; vòs me 

defendestes como poderosa; vòs intercedestes por mim como avogada; vòs 

me encaminhastes como Estrella; vòs me amastes como Mãy; vòs me 

alcançastes tanto bem como universal benfeitora de todo o genero 

humano.»759 

De acordo com a exposição doutrinal de Alexandre de Gusmão, é a santíssima 

Virgem verdadeira Senhora tanto em rigor de justiça, porque no dia da sua assunção foi 

coroada Senhora e Rainha do Céu, como em rigor teológico, por ser verdadeiramente 

Mãe de Cristo, nosso Senhor, concebida e nascida já destinada para Mãe de Deus. Ora, 

sendo a Virgem Maria verdadeira Senhora, determina o padre jesuíta que sejam os 

homens verdadeiros servos seus, e como tais a sirvam, presumindo de sua bondade que 

«se nòs fizermos a obrigaçaõ de bons servos, ella fará o officio de boa Senhora»760. Por 

consequência, aconselha os devotos fiéis a ter inteira confiança em sua bondade e poder 

para que os socorra em todas as necessidades, não descurando as suas confrarias, 

congregações e outros serviços devotos que respeitem a sua honra. É também a Virgem 

Maria merecedora do título de Mãe, concedido no amor de Cristo revelado no 

Santíssimo Sacramento instituído na noite da paixão e na doação de sua Mãe estando já 

na cruz a expirar. Sendo Mãe de Deus e mãe dos homens, mãe dos justos e dos 

pecadores, mãe da graça e da misericórdia, são inumeráveis os favores concedidos pela 

Senhora tanto à Igreja como a particulares, próprios de uma mãe para os filhos, pois 

«Assim como a Aguia traz guerra com os Dragões, para que naõ façaõ mal aos filhos; 

assim a Virgem defende os seus filhinhos dos Dragões infernais»761. Iguais elogios 
                                                   
759 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 353. 
760 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 500-501. 
761 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 509. 
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merece enquanto Mestra da Igreja, considerando que não foi levada por Cristo para o 

Céu a fim de ensinar aos apóstolos os mistérios da fé, principalmente os que pertenciam 

à Encarnação do Verbo de que só Ela tinha verdadeira notícia. Como relembra Gusmão, 

segundo os textos sagrados a própria Virgem Mãe de Deus presidiu aos concílios que os 

Apóstolos e primeiros fiéis celebraram para decidir a propagação do Evangelho, 

«ensinou» aos fundadores de diversas ordens religiosas as regras de seus Institutos, e 

«visivel, & invisivelmente instrue os Mestres, no que haõ de ditar; & os Prègadores, no 

q devem pregar»762. Justifica ainda a designação de mestre pelo singular cuidado com 

que guia todos os devotos, ensinando-lhes os passos mais seguros para não errarem o 

destino. Por último, declara que no título de Advogada encerra a Senhora todos os 

benefícios com que nos ama, socorre e patrocina, porque «o titulo de Advogada se 

funda na dignidade de Mãy de Deos, raiz de todas as graças, & prerrogativas da 

Senhora»763. Numa linguagem familiar, torna claro que da mesma forma que Cristo 

Redentor cumpre o ofício de advogado para com o Pai, com os argumentos das cinco 

chagas e do sangue derramado, assim a Virgem faz ofício de advogada para com o 

Filho, mostrando-lhe os peitos que lhe deram o leite. Deste modo, seguindo as palavras 

de Ricardo de S. Lourenço, assegura que a Virgem é Advogada dos homens para com as 

três Pessoas Divinas – para com o Pai, como Filha; para com o Filho, como Mãe; e para 

com o Espírito Santo, como Esposa –, enunciando saudações devotas tidas por 

proveitosas para invocar a sua intercessão, a que acrescenta os exemplos da eficácia do 

patrocínio e mediação da Virgem, esclarecendo, porém, que «assim como está prestes 

para interceder por nós quãdo imporamos seu patrocinio; assim quer que nós façamos 

da nossa parte o que em nós está»764. 

Num tratado que se destina a afervorar a devoção mariana sobretudo entre os 

filhos de Santo Inácio, Alexandre de Gusmão coligiu numerosas notícias do zelo e amor 

com que a Virgem procura o bem da Companhia de Jesus, patrocinando o seu 

nascimento e favorecendo a sua conservação e aumento na vocação de distintos sujeitos, 

e explicou de que forma os varões mais ilustres da Ordem inaciana foram chamados por 

benefício e indústria da Mãe de Deus, como aconteceu com os primeiros nove 

companheiros de Santo Inácio, conquistados pelos Exercícios Espirituais, «ditados» ao 

fundador pela santíssima Virgem. Com recursos às crónicas e às biografias de santos, 
                                                   
762 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 517-518. 
763 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 522. 
764 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 161. 
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beatos e religiosos ilustres, muitos outros casos singulares são aduzidos, começando por 

S. Francisco de Borja que, resoluto em deixar o mundo e aproveitar na religião, posto 

que a «sua vontade se inclinava à humilde do Patriarca S. Frãcisco, assim porque por 

seu beneficio, & virtude do seu cordaõ havia nascido, como porque a aspereza da vida o 

inclinava àquelle rigor»765, encomendando-se a Deus e a sua santíssima Mãe, e 

consultando o negócio com o beato Fr. João Texeda, se decidiu entrar na Companhia 

por entender que nessa Ordem melhor serviria a Deus. A mesma resposta teve S. Luís 

Gonzaga, fazendo oração diante de uma imagem da Virgem e pedindo conselho acerca 

da religião em que servisse a seu Filho, e Santo Estanislau Kostka, o qual, «estando jà 

desconfiado dos Medicos na cama, lhe appareceo a Virgem Santissima com o Menino 

JESU nos braços, & lhe disse entrasse na Companhia de seu Filho, & deyxandolhe 

sobre a cama o Menino JESU, & com elle a saude perfeyta, a Senhora se foy para o 

Ceo, & Stanislao para Roma, onde foy recebido pelo Santo Borgia»766. A João Nunes 

Barreto, sendo ainda clérigo secular, apareceu a Virgem no tempo em que dizia missa, 

incitando-o a entrar no Colégio de Coimbra, onde viveu com «admiravel santidade» e 

depois por sua santa vida e fervoroso espírito foi eleito patriarca da Etiópia e enviado 

por Santo Inácio àquele império. 

Ainda que se esforce por persuadir os religiosos de que não deve ser de menor 

estimação a graça da perseverança do que a graça da primeira vocação, entre os 

numerosos favores concedidos pela Virgem aos membros da Companhia de Jesus, 

Gusmão exalta os irmãos que a Senhora conservou na primeira vocação, assegurando 

que «todos os que com verdadeyra vocaçaõ saõ chamados à Companhia, o saõ por 

especial favor, & particular providencia da Virgem; também he de crer, que todos os 

que nella perseveraõ até o fim, devem esta graça ao singular patrocínio da mesma 

Virgem», conforme os numerosos exemplos que servem «naõ sò de confirmaçaõ a 

muytos, mas de edificaçaõ a todos em taõ santa vocaçaõ»767. 

                                                   
765 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 19. 
766 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 19. Muitos varões insignes em 
doutrina e santidade são nomeados entre os que foram chamados à vocação da Companhia por 
intervenção da Senhora, como o P.e Diego de Ledesma, o P.e Pedro de Anasco, apóstolo do Peru, o P.e 
Sebastião Barradas, o P.e Cornélio Vilhanco, o P.e Bernardino Realino, e, entre outros, o P.e Tomás 
Sanches. Para o compêndio destas notícias, Gusmão usou sobretudo a Vida de San Ignacio de Loyola 
Fundador de la Compañia de Jesus, de Juan Eusebio Nieremberg (1ª ed. Madrid, imprenta del reino 
1631; 2ª ed., revista e acrescentada, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 
1631; 3ª ed., revista e acrescentada com a vida de S. Francisco Xavier, Apóstolo da Índia, Madrid, 
imprenta del reino, 1636). 
767 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 35. 
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2.2. «de exemplo aos fervorosos, & de terror aos negligentes»: Favorecimento 

na hora da morte e nas penas do Purgatório 

Segundo Alexandre de Gusmão, o amor da piedosa Mãe revela-se igualmente na 

assistência aos irmãos da Companhia de Jesus na hora da morte e no alívio das penas do 

Purgatório, assistindo os seus devotos nas tribulações e perigos da alma, socorrendo-os 

nas perseguições do demónio e ocasiões de grandes tentações e favorecendo-os nas 

enfermidades perigosas. Sustentando que o verdadeiro nascimento dos justos não ocorre 

no dia em que nascem neste mundo, mas antes no dia em que deste mundo saem, o 

padre jesuíta divulga os favores com que a soberana Senhora assiste aos inacianos na 

hora do trânsito final, auxiliando-os nas «felicissimas mortes, em que quais todos os da 

Companhia começàraõ a viver a vida verdadeyra»768. De modo a reforçar a validade da 

doutrina exposta, comprova esta ajuda da Virgem por meio de numerosos exemplos 

«para conhecermos a singular providencia com que a Virgem os socorre na hora da 

morte, que he a de mayor necessidade, donde depende a boa, ou mà sorte de cada hum» 

e também para que conheçam os religiosos de quanta importância é a perseverança na 

ordem de Santo Inácio até ao fim de suas vidas, garantindo-lhes que com a constância 

do amor e devoção da puríssima Virgem asseguram o seu patrocínio e com ele a 

salvação eterna769. A este respeito, entre as singulares visitas que a Senhora fez a muitos 

da Companhia, e em particular aos estudantes e noviços, formados e fortalecidos com o 

seu amparo, o autor destaca o «exemplo de dous Irmãos estudantes do Collegio 

Romano, muyto devotos, & favorecidos da Virgem, que pódem ser de exemplo aos 

fervorosos, & de terror aos negligentes na devoçaõ da Senhora, & observância das 

Regras»770. Narra então o caso de dois jovens, um de vinte e dois anos, e quatro da 

Companhia, e o outro de vinte e três anos, e seis de religião, modestos, devotos, 

obedientes e de tal observância que rara vez se lhes notava defeito ou falta de regra. 

Adoecendo o primeiro, apareceu-lhe a Virgem e comunicou-lhe que em breve morreria, 

mas que mereceria a salvação, ainda que somente depois de permanecer quatro anos no 

                                                   
768 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 104. Acrescenta ainda o autor que 
«sendo esta Senhora a que como Mãy os recolhe debayxo do seu manto da vida, os naõ ha de desamparar 
na hora da mayor necessidade, como he a da morte.» (p. 257). 
769 «Esta he hũa industria de muyta devoçaõ, & proveyto para a hora da morte, offerecer à santissima 
Virgem em vida algum tributo espiritual para aquella hora, para alcançarmos por sua intercessaõ 
constância em seu amor, & com seu patrocinio, & amparo soberano hũa morte muyto feliz». (A. 
GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 259). 
770 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 61. 
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Purgatório. Em relação ao seu companheiro, predisse a sua morte, que sucedeu quinze 

dias depois, e a sua entrada no Paraíso, após dois anos no Purgatório. Finda a narração 

deste episódio, comenta Gusmão que podendo causar grande terror e espanto a 

consideração de que duas almas tão puras e de vida inculpável fossem condenadas a 

tantos anos de Purgatório, tendo de sua parte o favor da Mãe de Deus, se deve ter em 

conta que seria esta a «taxa da Divina Justiça pela satisfação de seus defeytos» e que, 

por via da devoção da Senhora, a quem amaram e serviram de coração, seriam em 

grande parte aliviados da pena merecida, «como he certo, que faz a santissima Virgem 

muytas vezes a seus amados filhos da Companhia»771, sendo também de grande 

misericórdia este aviso para que os dois devotos se dispusessem convenientemente antes 

da hora da morte, procurando com tempo diminuir a inevitável pena temporária com as 

indulgências772, os sacrifícios e a paciência na enfermidade. Ao afirmar que «Naõ ha 

penas nesta vida taõ terriveis, ainda que sejaõ de hũa mulher vizinha ao parto, que com 

as penas do Purgatorio se possaõ comparar»773, as quais se igualam aos tormentos dos 

condenados no Inferno, excedem todos os sofrimentos da vida terrena e mesmo os 

padecimentos mais atrozes dos mártires, Gusmão confirma ser de grande eficácia o 

favorecimento da Virgem santíssima aos filhos da Companhia nas maiores e mais 

terríveis penas do Purgatório, ao mesmo tempo que garante que «naõ deixarà sem alivio 

nestas penas aos seus da Companhia, por serem da Ordem de seu Filho, a quem ella deu 

a Regra»774. Assim, entre os principais meios com que a Companhia de Jesus procura o 

alívio das almas do Purgatório, como o socorro por meio de sufrágios, indulgências e 

outras obras satisfatórias, Gusmão destaca a eficácia da devoção mariana, referindo que 

além das missas, rosários, coroas e outras deprecações que os irmãos inacianos 

ofereciam à Senhora, instituíram muitas confrarias e congregações em honra da 

Senhora, nas quais, com recurso a esmolas dos congregados, se diziam milhares de 

missas e outras obras de piedade pelas almas dos fiéis defuntos. 

                                                   
771 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 62. 
772 Acerca da importância das indulgências para alívio das penas do Purgatório, assim como dos 
sacramentos ministrados aos pecadores, leia-se o artigo de Dalila ZANON, «Os Bispos e a orientação 
tridentina no século XVIII», in História: Questões & Debates, n. 36, Curitiba, UFPR, 2000, pp. 219-250; 
e Laurinda ABREU, «A difícil gestão do purgatório: os Breves de Redução de missas perpétuas do 
Arquivo da Nunciatura de Lisboa (séculos XVII-XIX)», Penélope, n.º 30/31, 2004, pp. 51-74. 
773 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 122. 
774 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 123. 
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Dando por certo que a devoção da Virgem «he a porta para a santidade»775, 

Gusmão indica como exemplo insignes varões que na Companhia de Jesus se 

distinguiram pela sua perfeição de vida, todos assinalados no amor de Maria. E sendo o 

afeto tributado à Virgem o meio mais eficaz para a perfeição religiosa, considerando 

que para alcançar o amor de Deus não existe disposição mais próxima do que o amor da 

Virgem e sua intercessão, o padre jesuíta expõe as virtudes que a Senhora mais ama e 

pelas quais muito favoreceu o espírito da Companhia de Jesus: a humildade, a 

resignação e desprezo de todas as riquezas do mundo, a penitência, a abstinência, a 

castidade ou pureza virginal, a obediência e observância dos três votos religiosos776. 

Neste ponto, sublinha Gusmão o quanto a puríssima Rosa de Nazaré auxilia os que 

perseveram na pureza e modéstia, relembrando o grande número de irmãos que na 

ordem de Santo Inácio não só viveram castos, mas morreram virgens, ora consagrando-

se a Deus com voto de virgindade em honra da santíssima Virgem, ora assinalando-se 

no seu serviço com singular amor e devoção, arrolando os exemplos de inacianos que, 

combatidos de várias tentações e aliciados pela corruptível formosura de mulheres 

fingidas e pecadoras, escaparam de grande perigo contra a castidade por intercessão da 

Virgem puríssima, acompanhada das virgens Santa Catarina e Santa Cecília. 

Assegurando que ao passo que os mais jovens crescem no amor e devoção da «Mãy de 

toda a limpeza», progridem também na virtude da castidade, recomenda como remédio 

mais eficaz contra as tentações da carne algumas das indústrias que na Companhia se 

usam em ocasiões de risco, «que pódem servir para imitaçaõ de todos»777, como renovar 

o voto da castidade no momento da tentação, a exemplo de S. Francisco Xavier, dizendo 

«Voveo castitatem coram sacratissima Virgine»; ou a devoção da imaculada conceção e 

pureza virginal da Senhora, fazendo sobre o coração três cruzes e dizendo «Per tuam 

immaculatam Conceptionem, & tuam purissimam Virginitatem, libera me Domina»; ou 

rezar pela manhã e à noite uma Ave Maria em louvor da virgindade da Senhora, 

acrescentando «Sanctissima Virgo, dono tibi oculos meos, os, aures, manus, & co 
                                                   
775 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 130. 
776 Explicando a fórmula da profissão religiosa usada por Santo Inácio e seus companheiros, seguida da 
fórmula dos três votos simples, com que se consagram a Deus os que não são professos, acabados os dois 
anos de noviciado, na presença da santíssima Virgem, conforme a ordem do fundador, com intuito 
didático, transcreve por inteiro e vertida em português «a fórma com q o devotissimo Irmaõ Jeronymo 
Lignardo renovava pelas festas da Virgem estes votos, accomodando a formula commua com hum novo 
modo de consagrar à santissima Virgem por meyo delles, a qual poderâõ usar seus devotos, & alcançar 
por este meyo graça copiosa para os guardar.» (Cf. A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de 
Hebron, p. 137). 
777 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 147. 
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meum, juva me, ne umquam offendam Deum, & te praesidium meum», e na ocasião 

suspirar «Sanctissima Virgo, sum tentatus, succurre Domina, ego sũ JESU, & MARIAE, 

quibus me donavi». Gusmão aconselha ainda que é de grande eficácia para reprimir os 

movimentos sensuais, isentando-se da turbação de maus pensamentos estando acordado, 

e garantindo os sonhos doces, suaves e santos ao dormir, invocar o nome santíssimo de 

Maria, por si só ou junto com o de seu Filho, assim como trazer no dedo um anel com o 

nome de Maria, segundo o ensinamento dos padres que em Córdova tinham a seu cargo 

a Congregação da Virgem, ou, conforme ensinou o irmão Pedro de Basto para alcançar 

de Deus bons pensamentos, rezar com a boca no chão três Ave Marias em honra da 

pureza da Virgem e em louvor da Santíssima Trindade rezar três vezes o Credo. 

 

 

2.3. Criados «cõ o leyte de sua doutrina»: Assistência aos estudantes e noviços 

da Companhia 

Com o propósito de promover a «consolaçaõ, devoçaõ, & agradecimento a taõ 

misericordiosa Mãy»778, principalmente no interior da Companhia de Jesus, Alexandre 

de Gusmão ocupa-se de demonstrar quanto se empenham os estudantes e noviços na 

devoção da Senhora, afirmando ser este o meio mais eficaz para se adiantarem na 

perfeição de vida e no estudo das letras779, aspetos essenciais para se tornarem dignos 

instrumentos da glória de Deus para a salvação das almas. Ao mesmo tempo, realçando 

quanto a santíssima Virgem obrou no mundo por meio da aplicação dos jesuítas na 

criação dos meninos780, louva as virtudes e o comportamento modelares do irmão João 

                                                   
778 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 156. Apesar de se dirigir 
preferencialmente aos irmãos da Companhia, sobretudo neste tratado mariano, Gusmão manifesta 
também a vontade de promover a piedade cristã nos leigos, orientando-os no caminho da perfeição 
vivendo no século, divulgando devoções e fornecendo normas para reformar o seu estado de vida. 
779 Sendo o espírito da Companhia juntar o estudo das artes com o estudo da perfeição, que é a caridade e 
amor de Deus, procurando ser igualmente sábios que doutos, confessa Gusmão ser sua «intençaõ referir 
sómente os favores, que recebèraõ da Virgem no estado ainda de estudantes; para q com esse exemplo se 
afervorem os Irmãos, que ainda versaõ as classes, no amor, e devoçaõ da Virgem, como meyo efficaz 
para aproveytar naõ menos no espirito, que nas sciencias». (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas 
Montanhas de Hebron, p. 58). 
780 Cf. «Quanto a santissima Virgem obrou no mundo por meyo dos da Companhia na creaçaõ dos 
meninos». Neste capítulo demonstra o autor, com a adição de muitos exemplos, não só o amor que tem a 
Senhora aos meninos, mas também o zelo da sua educação, em razão da pureza e inocência de vida dos 
mais novos. (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 356-61). 
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Berchmans781, «o primeyro exemplo, que propomos aos Irmãos Estudantes da 

Companhia»782, atendendo ao seu amor da Virgem e à sua aplicação nas letras. De 

acordo com o padre Gusmão, tendo nascido, entrado na ordem inaciana e morrido num 

sábado de nossa Senhora, Berchmans consagrou-se a Deus logo na puerícia com voto de 

perpétua castidade em honra da santíssima Virgem. A para da sua pureza e inocência, 

demonstrou grande afeto por Maria ao compendiar os encómios e títulos marianos 

sugeridos por vários autores, acrescentando ainda que este perfeito religioso compôs 

quinze meditações acerca das virtudes da Senhora e inovou os modos de a louvar pela 

oração da saudação angélica. Em todos os dias, e em todas circunstâncias, poderiam as 

suas ações servir de exemplo para os mais novos. Nos dias de festa, visitava sete igrejas 

dedicadas à Virgem e nelas renovava os desejos de a amar e servir. Nos dias em que 

vagava dos estudos, tomava todo o tempo para se entregar a Deus e às devoções de 

Maria: desde que saíam de casa até chegarem à quinta, falando, cuidando ou rezando 

satisfazia o seu amor, e depois, acaso se achasse presente algum sacerdote, pedia que 

lhe explicasse algum salmo do ofício da Senhora, ou, «com titulo de desenfado», 

competia com algum irmão devoto da Virgem qual dos dois repetia mais títulos da 

Senhora. Quando se ia deitar, envolvia no braço um rosário e falava da pureza virginal 

de Maria com tal afeto que afervorava os corações dos que o ouviam. Além do santo 

Berchmans, Gusmão louva outros estudantes distintos por sua devoção, santidade e 

estudo, como o irmão Francisco Caetano, que à devoção das chagas de Cristo juntou a 

veneração da Senhora, conservando na idade juvenil toda a pureza e chegando em 

poucos anos ao máximo da perfeição por força dos exercícios devotados a Maria, 

rezando-lhe o rosário, ofício e ladainhas, jejuando aos sábados, abstendo-se de 

laticínios, reverenciando as suas imagens. Numerosas manifestações de piedade e afeto 

à Virgem são apresentadas pelo autor jesuíta, sugerindo como digno de imitação o 

costume do irmão Pedro Ângelo de suspirar continuamente, ora por palavras, ora por 

escrito, pelos dulcíssimos amores de Jesus e Maria, ou o hábito do irmão João 

Laverman de, no dia em que comungava, em ação de graças se considerar durante três 

                                                   
781 Nascido a 13 de março de 1599 em Diest, na Bélgica, faleceu a 13 de agosto de 1621 em Roma, onde 
estudava Filosofia no Colégio Romano. Distinto pela inteligência e aplicação aos estudos, em conjunto 
com S. Luiz Gonzaga e Santo Estanislau Kostka, é considerado nos textos jesuítas como exemplo de 
virtude digno de ser imitados pelos noviços inacianos. Interrompido o seu processo de canonização 
aquando da expulsão dos jesuítas de vários estados europeus, como sucedeu com a causa de Gusmão, o 
seu processo foi no entanto retomado e viria a ser beatificado a 9 de maio de 1865, por Pio IX, e 
canonizado por Leão XIII a 15 de janeiro de 1888. 
782 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 222. 
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horas em Nazaré, em casa da Virgem, como servo de Jesus e Maria, pautando todas as 

suas ações pela modéstia dos olhos, silêncio e guarda do coração. De um modo direto, 

Gusmão adverte os estudantes e noviços da Companhia de Jesus, destinatários 

imediatos dos seus conselhos, que as maiores evidências do amor consagrado à Senhora 

consistem na observância das regras do instituto inaciano, na pureza da alma e inocência 

de vida e no progresso contínuo em matéria do espírito783. 

Com o propósito de edificação dos jovens inacianos784, o padre Gusmão 

recompilou também vários testemunhos de amor da virgem Maria nos noviciados e 

casas de provação da Companhia, convicto de que a verdadeira vocação não se alcança 

sem intermediação da Mãe de Deus, pois «nenhum se cria nella, que naõ seja cõ o leyte 

de sua doutrina», e acrescenta alguns exemplos de noviços e mestres que mais se 

assinalaram nesta devoção, os quais «serviráõ de afervorar os tíbios, & de animar os 

fervorosos ao amor da Senhora»785. Entre outros, enaltece o fervor com que se celebrava 

o oitavário da Virgem da Assunção na capela do noviciado de Villarejo de Fuentes, 

venerando uma imagem de nossa Senhora do Pópulo. Sendo mestre de noviços o padre 

João de Montalto, devotíssimo da Virgem, repartia naqueles oito dias todo o noviciado 

em oito esquadras, cada uma com um cabo de esquadra, sendo o próprio padre Montalto 

o primeiro, para que em cada dia uma esquadra executasse vários exercícios de piedade, 

devoção e mortificação em honra da Senhora. Principiando o dia com alguma disciplina 

secreta logo ao acordar e seguindo-se quatro horas de oração, em joelhos, diante da 

santa imagem, os noviços guardavam durante todo o dia um silêncio inviolável, de 

modo a guardar o coração de todas as faltas, avaliado por Gusmão como o maior 

obséquio que à Senhora se pode fazer. Em seguida, faziam públicas mortificações no 

refeitório, prostrando-se pelo chão para que todos passassem por cima deles, e então 

saía toda a esquadra, acompanhada do seu cabo, com disciplina pública. Vestindo-se, 

                                                   
783 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 227: «o principal obsequio, que esta 
Senhora quer dos Irmãos Estudantes da Companhia, significativo do amor, & devoçaõ com que a sirvaõ, 
he a perfeyta observãcia do seu Instituto, pureza da alma, & estudo da própria perfeyçaõ». Deixando por 
referir muitos outros exemplos de insignes devotos da Senhora que no estado de irmãos estudantes se 
assinalaram, para o seu intento assegura Gusmão que «estes bastaráõ, para que todos se persuadaõ, quam 
propria, & natural he a devoçaõ desta santissima Virgem nos Estudantes da Companhia, para q crescendo 
nella, cresçaõ cada vez mais no estudo das letras, & estudo da própria perfeiçaõ.» (p. 228). 
784 Além da compilação de narrativas e nomes colhidos em diversas fontes que ilustram o amor e a 
devoção da Senhora na Companhia de Jesus, propostos para exemplo dos filhos de Santo Inácio, o 
propósito instrutivo de Gusmão concretiza-se também na transcrição integral de orações, súplicas ou 
fórmulas de consagração, como a fórmula com que todos os dias pela manhã se dedicava à Virgem o 
irmão Guilherme Elfinstonio, napolitano, «para os que o quizerem imitar». (p. 242). 
785 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 236. 
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tornavam na mesma ordem e davam uma volta ao refeitório, cantando com muita 

devoção a Ave Maria, diziam suas faltas e de joelhos beijavam os pés a todos os 

religiosos que estavam sentados, após o que uns comiam no chão, outros de joelhos, 

outros em pé, pedindo o comer de esmola e dando uma porção naquele dia aos pobres. 

Ainda que tais exercícios de devoção e mortificação satisfizessem o ideal de 

ascese que Gusmão aplicava na sua vida particular e procurava inculcar aos outros, a 

verdade é que não temos relatos tão pormenorizados que permitam documentar o 

cumprimento destas práticas sob a direção deste padre jesuíta. Contudo, a comprovar a 

especial devoção dedicada à virgem Maria no noviciado da Baía, afirma o nosso autor 

que era «como regra inviolável» que os noviços jejuassem aos sábados, rezassem todos 

o seu ofício pequeno, juntando o de sua imaculada conceção e a sua coroa (rosário), e 

tivessem «hum livrinho, ou compendio de varias preces, ou compendios, que cada dia 

offerecem à Senhora». Acrescentando que todos «se tem offerecido por escravos»786, 

elogia o hábito de trazerem por sinal desta escravidão uma cadeia de ferro no braço, 

renovando esta devoção em todas as festas. Conciliando a devoção com a disciplina, 

refere como um dos noviços, nomeado pelo mestre, assumia o ofício de procurador da 

Virgem, cabendo-lhe zelar por tudo o que pertencesse à glória e serviço da Senhora, 

como o asseio do seu altar e a garantia de que todos saudavam a Virgem nas horas 

devidas. Assim instruídos na devoção da Mãe de Deus, raro era, segundo Gusmão, 

aquele que aos sábados e vigílias da Virgem não saía do repouso com disciplinas 

                                                   
786 Cf. «Como estendèraõ os da Companhia no mundo a singular devoçaõ dos escravos da Senhora». 
Gusmão afirma ser sinal de cordial afeto à santíssima Virgem oferecer-se o devoto por seu escravo, 
«trazẽdo para testemunho desta escravidaõ hũa cadea de ferro no braço, ou no pescoço, offerecendo-se 
por taes diante da sua Imagem, ou Altar». Esclarecendo que já muito antes se usava na Companhia trazer 
ao pescoço a coroa ou rosário em lugar da cadeia, em sinal da escravidão que haviam oferecido à 
Senhora, ou por voto ou por oferta, a qual firmavam com seu nome ou mesmo o seu sangue, acrescenta 
ainda que esta devoção, iniciada em Lisboa no ano de 1656, foi introduzida no Brasil com enorme 
sucesso, sendo mais os que traziam no braço a cadeia da Senhora e se ofereciam por escravos seus: «Em 
meu poder tive eu a fórma toda escrita com seu sangue, com que o Irmaõ Gaspar de Almeyda da 
Provincia do Brasil se offereceo por escravo da Virgem santíssima, a qual trazia consigo ao pescoço.» (A. 
GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 330-335). Por mais de uma vez recorre 
Gusmão à sua experiência em terras do Brasil para exemplificar as matérias de que trata. Ao demonstrar 
«Quanto procurou a santissima Virgem a prégaçaõ da Fé de Christo por meyo dos da Companhia de 
JESU», narra um episódio que se passou consigo: «A este proposito contarey o que a mim me succedeo 
em hũa cidade do Brasil. Certo Turco de naçaõ se atreveo a viver entre nòs mais de vinte annos com titulo 
de Christaõ, & sendo infiel venerava contudo a Christo, & a sua santissima Mãy, que confessava ser 
verdadeyra Mãy de Deos, pelo qual mereceo, que os mesmos lhe dessem varios remorsos, ou inspirações, 
a que se bautizasse; detinha-o porem hum diabolico temor, de que se o declarasse, o haviaõ de queymar. 
Succedeo, que ouvindo a prègaçaõ de hũ nosso, se resolveo a buscarme, & declarar seu estado, & bem 
examinado nas cousas da Fé o bautizey em segredo, & continuou no conhecimento da Fé como 
verdadeyro Christaõ». (pp. 349-350). 
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públicas ou outras mortificações, assegurando com estas práticas a conservação no 

espírito do noviciado787. 

Junto com o amor dos inacianos à soberana Virgem, Alexandre de Gusmão 

recomenda que os inacianos tributem especial veneração a Santa Ana e S. Joaquim, seus 

pais, e a S. José, seu esposo. A este respeito, recompilando os favores e as aparições da 

«trindade da terra» com que muitos da Companhia foram agradecidos pelos obséquios 

que faziam, indica a grande utilidade de recorrer à mediação dos pais de Maria, 

afirmando que «He meyo efficaz para alcançar algum favor da Senhora, valerse da 

intercessaõ de Santa Anna, assim como para alcançar do Filho, nos valemos da 

intercessaõ da Mãy»788. E recorrendo à sua experiência no Seminário de Belém, dá 

testemunho de como toda a família da Virgem era venerada nas imagens existentes na 

Igreja, «em opiniaõ de todos as mais fermosas, que vieraõ de Portugal», contando que 

todos os dias os seminaristas, criados no amor e devoção da Virgem, depois de a saudar, 

costumavam saudar o seu santo esposo e os seus santos pais789. 

 

 

2.4. «Mãy de toda a pureza»: Mistério da puríssima conceção, sem mácula do 

pecado original 

No conjunto da sua obra, e em particular no tratado de devoção à Rosa de Nazaré 

e nas Meditações para todos os dias da semana, Alexandre de Gusmão louvou a 

imaculada conceção da Mãe de Deus, integrando-se na acérrima defesa da «Virgem 

pura»790 promovida pela Companhia de Jesus desde Santo Inácio e seus companheiros. 

                                                   
787 Cf. A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 239-240 
788 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 263. 
789 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 264. Com propósito de instruir os fiéis 
cristãos, e em particular os devotos da Virgem, transcreve as saudações com que a sagrada família era 
louvada, «para quem as quizer usar», principiando com a oração a S. José, «Ave, Joseph plene gratia, & 
Spiritu Sancto, Dominus tecum: benedictus tu inter homines, sicut benedicta Sponsa tua inter mulieres; 
quia JESUS benedictus fructus ventris Mariae, etiam tuus habitus est. Ora pro nobis Pater Christi, & 
Sponse Virginis, ut qui tibi in hac vita subditus esse voluit, meritis tuis, nunc, & in hora mortis nobis 
propitius esse digneretur. Amen»; seguindo-se a oração a S. Joaquim, «Ave Joachim avus Dei, ave justitia 
plene, Dominus tecum: benedictus tu inter homines, & benedictus fructus ventris Filiae tuae Jesus. Sancte 
Joachim ave Dei, Sancte Pater Matris Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostrae. 
Amen»; e finalizando com a oração a Santa Ana, «Ave Anna avia Dei, ave Mater Matris Dei justitia 
plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris Tui Maria. Sancta Anna 
avia Dei, Sancta Mater Matris Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostrae. Amen». 
790 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 49. 
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Num longo capítulo destinado a demonstrar «Como se assinalàraõ na devoçaõ da 

Virgem os primeyros nove companheiros de S. Ignacio»791, em Rosa de Nazareth nas 

Montanhas de Hebron divulga os exercícios e as práticas piedosas com que o P.e Pedro 

Fabro meditava a vida da Senhora com grande piedade e muita atenção, salientando o 

modo como rezava o ofício e as orações de joelhos diante de uma imagem da Virgem. 

Não menos encarecido por Gusmão foi o amor e o zelo da honra da Mãe de Deus 

exemplificado por S. Francisco Xavier, dedicando-se ao seu serviço na Casa de Loreto 

com o sinal exterior de uma coroa sempre pendente ao pescoço, e mais tarde obrando 

maravilhas e milagres na Índia por intercessão da Virgem, tanto por meio da sua 

celebração da missa como por via da recitação da sua coroa. Entre vários exemplos 

fornecidos por jesuítas, e para jesuítas, Gusmão elogia o afeto com que o P.e mestre 

Simão Rodrigues por toda a sua vida, mesmo depois de professo de quatro votos, 

costumava renovar os seus propósitos no dia da Assunção da Senhora; as práticas e 

sermões da Virgem proferidas aos sábados pelo P.e Alfonso Salmerón; a devoção com 

que o P.e Cláudio Jaio ainda menino lhe rezava o seu oficio de joelhos, pedindo-lhe que 

o livrasse de dignidades. Na defesa da imaculada conceção de Maria, distingue, porém, 

a intervenção decisiva do P.e Diego Laínez na Sessão V do Concílio de Trento, 

argumentando em favor da pureza da Virgem concebida sem culpa original. Como 

explica Gusmão, com base na documentação conciliar, tendo-se definido nesta sessão 

que todos os filhos de Adão universalmente contraem o pecado original, o P.e Laínez, 

zeloso da honra da Virgem, «parecendolhe, que dalli poderiaõ algũs tomar occasiaõ para 

escurecer sua gloria», se resolveu a defender o privilégio e a isenção do pecado original 

da Mãe de Deus, acrescentando no fim umas palavras em favor da imaculada conceção 

da Senhora, «significando deyxar a porta aberta para defender este mysterio em honra 

da Virgem santissima, chamandolhe Immaculada, & protestando, que a naõ pertendiaõ 

comprehender naquelle decreto geral do peccado original, senaõ, que se guardassem as 

Extravagantes de Xisto IV»792. E ainda que admita que a religião do seráfico S. 

Francisco foi escolhida inicialmente por Deus para combater a tese maculista, «porque 

ella como hum fortissimo esquadraõ, seguindo o estandarte de seu Capitaõ o B. Fr. Joaõ 

Duns Escoto, se poz contra os inimigos da Senhora neste particular, & os venceo com 

                                                   
791 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 173-183. 
792 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 180. 
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seus escritos»793, Gusmão não deixa de acentuar quanto a Companhia de Jesus se 

empenhou em diversas regiões para defender e divulgar a isenção do pecado original e o 

mistério da puríssima conceção da Senhora, começando por seu fundador, afirmando-se 

pela sabedoria do P.e Diego Laínez nas três vezes em que assistiu ao Concílio tridentino 

por teólogo do Papa, e espalhando-se pelos numerosos tratados compostos pelo P.e Juan 

Eusebio Nieremberg. Ainda no âmbito da justificação e propagação do mistério 

imaculada conceção, introduzindo as «Meditações da vida da Virgem Maria Nossa 

Senhora para o Sabbado», depois de propor que o devoto cristão considere como Maria, 

antes que fosse o mundo criado, foi escolhida para Mãe do Verbo Divino e predestinada 

ao mais alto grau de pureza e santidade, Gusmão sugere no segundo ponto que pondere 

as graças e os dotes singulares que Deus comunicou à alma da Virgem no instante da 

sua conceção: preservou-a da culpa original, livrou-a «do fomite do pecado», e ornou-a 

de «todas as graças, e virtudes sobrenaturaes sobre toda pura creatura»794. A fé de que 

Jesus nasceu verdadeiramente de Maria, «sem lesão algũa de sua pureza virginal»795, é 

afirmada ainda na meditação «Do Desposorio da Virgem com S. Joseph». Depois de 

contar como os sacerdotes do templo a desposaram com José, tendo catorze anos, 

aconselha o devoto a ponderar a modéstia da puríssima Virgem, bem como a sua 

admirável obediência a Deus e aos sacerdotes, ao aceitar o matrimónio, «estando certa 

                                                   
793 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 298. Defensor da imaculada conceção 
de Maria, afirmando a sua fé no «parto da Virgem sem lezão de sua pureza» e no «candissimo vèo de 
Maria Virgem antes, & despois do parto» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, 
p. 167), recorda as contendas entre a «Escola de Escoto» e alguns «Doutores, que professaõ a doutrina de 
Santo Thomàs», os quais, «imaginando fazer obsequio a Santo Thomàs, naõ duvidavaõ fazer ofensa à sua 
Senhora», e que «naõ poucas vezes succedia encontraremse os Mestres nas Cadeyras, & os Prégadores 
nos pulpitos». Perante estas opiniões contrárias, por instância do católico Filipe IV, depois de várias 
consultas, despachou o Papa Alexandre VII o breve que impunha que se pudesse apenas ensinar e pregar 
a imaculada conceção da Virgem santíssima, concebida sem pecado original, ainda no primeiro instante 
de sua animação, «q foy hũa quasi definiçaõ deste mysterio, posto que naõ de Fé.» (A. GUSMÃO, Rosa 
de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 304). 
794 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 142-143. 
795 «O amor da pureza bem claro està na escolha da Mãy Virgem, & Pay putativo Virgem, unindo este 
ponto de seu Nascimento o admiravel conjunto de Mãy Virgem; porque aqui se vio arder sem se queimar 
a Sarça de Moyses; aqui se vio orvalhada a terra sem se molhar o veò de Gedeão; aqui em verdade se vio 
sahir do Ceo o Rey da Gloria, sem se abrir a porta de Ezechiel; aqui se vio sahir o Esposo de seu thalamo, 
sem que se corresse a cortina q o encerrou, porque aqui verdadeiramente nasceo Jesus de Maria, sem 
lesão algũa de sua pureza virginal. Pois se tu acaso desejas ver tão maravilhosa vizão, convem que 
descalces primeiro os çapatos, despindo todo o affecto da carne menos puro». Para assegurar a pureza de 
Maria, não deixa Gusmão de elogiar a virgindade de S. José e, naturalmente, do Filho que desta união 
sagrada nasceu, estendendo a pureza virginal à trindade terrestre: «Para mostrar Deos a pureza virginal de 
S. Joseph, dizem que florecèra em assucenas seu bordão: para provar Deos a virgindade de sua Mãy antes 
do parto, no parto, & depois do parto, fez brotar tres assucenas, por merecimentos do Santo Fr. Gil, & 
entre tam brancas assucenas, quão bellamente resulta esta Papoula vestida de encarnado?» (A. GUSMÃO, 
Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 138 e 283). 
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do voto de pureza virginal, que havia prometido a Deos, que não perigaria, sujeitando 

seu juizo à disposiçaõ contraria dos Superiores». Termina esta meditação com a 

consideração da vida e virtudes de Maria e José, enaltecendo a «sua pureza virginal no 

estado de casados», as palavras, amor e caridade com que se amavam, o seu trato mais 

divino do que humano, e «quam alta foy a pureza daquelle, que foy escolhido para 

esposo da Mãy de Deos»796. A apologia da pureza de Maria é feita também na 

meditação «Da Expectaçaõ do parto da Virgem Nossa Senhora», elogiando Gusmão os 

júbilos da Mãe de Deus «sabendo de certo que no parto Sacro-santo naõ havia de 

perigar sua inteireza original; assim como naõ havia perigado no conceber»797. Passados 

quarenta dias do recolhimento na gruta de Belém, o padre jesuíta propõe que os cristãos 

meditem na purificação da Virgem no templo, louvando a sua inteira observância da lei 

de Deus e profunda humildade, «pois que havia parido ao Senhor da ley sem macula, 

nem lesaõ de sua inteireza original» e «ficando do parto mais limpa, e pura que as 

estrellas, e que os Anjos de Ceo»798. 

 

 

2.5. Indústrias para estender no mundo a devoção da Virgem 

A fim de imprimir nos corações dos filhos de Santo Inácio o amor da santíssima 

Virgem, excitar o zelo de exaltação da sua glória e estender no mundo a sua devoção, 

Alexandre de Gusmão elogiou os principais autores jesuítas que com seus escritos 

honraram a Senhora, tomando como primeiro exemplo o fundador da Ordem, e 

refutaram os erros dos hereges que caluniaram os mistérios em torno da pureza da 

Virgem imaculada. Entre as principais indústrias com que os religiosos da Companhia 

de Jesus procuraram inculcar no ânimo dos fiéis o amor da sempre virgem Maria, como 

a veneração das suas imagens799, a devoção do rosário800, o culto da Senhora e suas 

                                                   
796 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 147. 
797 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 153. 
798 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 157.  
799 Cf. «Quanto augmentaraõ os da Companhia a devoçaõ da Senhora com a veneraçaõ de suas Imagens» 
(A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 307-315). O P.e Gusmão reservou um 
capítulo para tratar «Da Imagem de N. Senhora de Belem Padroeyra do Seminário, & de alguns casos, 
que parecem milagrosos». Começa o autor por considerar que a imagem de nossa Senhora de Belém é 
«das mais fermosas, & veneraveis, que se tem visto; (...) tirada pela da Madre de Deos em Lisboa (...) 
acompanhada das imagens do Menino JESU no presepio, & S. Joseph de igual perfeyçaõ». Informa ainda 
como no lugar de Belém eram estas imagens veneradas e frequentadas dos fiéis, e «no tempo do Natal 
com festa de tres dias muy solemne, acodindo a ella a gente em suas neccessidades, & recebendo muytas 
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solenidades801, a sua glorificação com todo o género de poesias802, Gusmão salienta a 

importância das numerosas congregações e confrarias803 que em seu nome se 

                                                                                                                                                     
mercès». Para a grande veneração destas imagens muito contribuiu a fama de milagrosas (ainda que a 
prudência de Gusmão o leve a afirmar: «se bem naõ he meu intento avaliallas por milagres»), e em 
particular do quadro da Senhora, «levado aos enfermos, & principalmente às mulheres de parto, que os 
experimentaõ felices, & naõ poucas vezes em occasiaõ de muyto perigo», e do prodigioso azeite de N. 
Senhora, «muyto procurado para todo o genero de males», ou ainda as virtudes da Senhora «com os 
endemoninhados, que acodem à sua Igreja» (Cf. A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de 
Hebron, pp. 365-373). 
800 Cf. «Como promovèraõ no mundo os da Companhia a devoçaõ do Rosario da Senhora». Começa 
Gusmão por reconhecer que a devoção do rosário teve seus princípios e maior aumento com a ordem dos 
Pregadores, para em seguida demonstrar o quanto se estendeu no mundo a glória da Senhora por meio dos 
jesuítas, desde Santo Inácio e seus companheiros, recordando que os irmãos inacianos são «conhecidos 
pelo Rosario na cinta, ou no pescoço». Lembra ainda como costumavam acudir os fiéis aos religiosos da 
Companhia de Jesus por rosários, mandando S. Francisco de Borja repartir contas por todos os que 
pediam; ou, como se fazia em algumas congregações, reunindo esmolas para comprar grande cópia de 
rosários que eram repartidos pelos fiéis pobres e rústicos por mão dos congregados; ou, como fazia o 
apostólico padre Martinho de S. Domingos, levando nas missões «cavalgaduras carregadas desta santa 
mercadoria» para repartir por todo o género de pessoas e dar a todo o que era ouvido em confissão um 
rosário, ou alguma verónica da Virgem, ensinando como o haviam de rezar pelos quinze mistérios e 
instruindo os párocos das freguesias por onde passava para inculcarem esta devoção aos seus paroquianos 
em todos os dias santos. Também no Brasil era usada a indústria de repartir rosários pelos fiéis com 
objetivo de propagar a devoção da Virgem, como testemunha o padre Gusmão: «Nesta Provincia do 
Brasil conheci o Padre Joseph da Costa, & Francisco de Avelar, & Irmaõ Gaspar de Almeyda, que 
muytos annos gastaraõ nesta santa occupaçaõ, fabricando de certas sementes, que chamaõ quitins, grande 
quantidade de Coroas, & Rosarios, que repartiaõ pelos pobres, com obrigaçaõ de rezarem a primeyra vez 
pelas Almas do Purgatório, & das nossas Aldeas sahem todos os annos muytos ramaes de Rosarios, tudo 
por industria, & applicaçaõ dos nossos, que se podem contar por milhares.» (A. GUSMÃO, Rosa de 
Nazareth nas Montanhas de Hebron, pp. 315-20). Não deixa ainda de louvar a piedade de alguns no uso 
dos rosários, «procurando que sejaõ de materia humilde, & de nenhum modo curiosos», entendendo que 
naquela pobreza mais agradam à Senhora, a exemplo de S. Francisco de Borja, cujo rosário que trazia à 
cinta «era de huũa materia vil, & enfiado em hũa corda de viola» (p. 324). E tratando do modo como a 
santíssima Virgem livra os seus devotos do poder do demónio e os socorre nas tentações por meio dos da 
Companhia de Jesus, refere o uso do rosário como proteção contra as figuras demoníacas (pp. 398-399). 
801 Cf. «Quanto procuraõ os da Companhia o culto da Senhora em suas solemnidades». Referindo que 
«He muy frequente na Companhia, & quasi ley, jejuarem todos os Sabbados da Senhora, & vesperas de 
suas festividades comerẽ no chaõ, sahirem ao refeytorio com publica disciplina», acrescenta Gusmão 
«exemplos de muyta edificaçaõ» do que costumam fazer os jesuítas não só nas vigílias de suas festas, mas 
também anteriormente, alguns preparando-se oito dias antes com jejuns, disciplinas e outras obras pias 
para celebrar com maior afeto as festas da Senhora, outros saindo armados nas vésperas e dias da Senhora 
com grande cópia de cilícios, outros jejuando a pão e água quinze dias antes, ou ainda nas numerosas 
congregações da Companhia em que se fazia especial festa nos dias de suas celebridades, «naõ só com 
apparato exterior, & ornato de seus Altares, mas com o que mais importa, que he a frequencia da sagrada 
Communhaõ, que todas tem por especial direcçaõ». (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de 
Hebron, pp. 325-330). 
802 Cf. «Quanto celebraraõ os da Companhia a gloria da Senhora no mundo com todo o genero de 
poesias». Aplaude Gusmão um grande número de poetas que por versos, emblemas, epigramas, 
declamações ou anagramas muito louvaram a Virgem com seus engenhos e «devotissimos, & agudos 
conceytos», distinguindo o mérito do padre José de Anchieta, apóstolo da América, que compôs em verso 
elegíaco a vida da Senhora, estando refém dos tamoios, e depois em verso sáfico o ofício da Conceção da 
Virgem santíssima por todas suas horas, acomodadas aos mistérios da sua vida, e ainda muitas comédias e 
rimas sacras que ao tempo de Gusmão se conservavam escritas de sua própria letra no cartório do colégio 
da Baía. (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 335). 
803 Acerca da organização e atividades das confrarias ou irmandades, como indistintamente se designavam 
as associações de fiéis devotos na época moderna no contexto português, veja-se a síntese de Pedro 
Penteado, «Confrarias», História Religiosa de Portugal. Direcção de Carlos Moreira Azevedo, vol. 2 – 
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instituíram, visando impulsionar a devoção da Virgem santíssima e exercitar os atos de 

piedade, principalmente nos estudantes, de modo a persuadi-los à reforma de vida, à 

correção dos costumes e ao uso frequente dos sacramentos. Criadas com o fim de «criar 

com o leyte da devoçaõ da Senhora os animos dos moços no santo amor, & temor de 

Deos»804, explica o padre jesuíta que as normas que regulamentam a maior parte das 

congregações de estudantes teve origem na Congregação de Nossa Senhora da 

Anunciação, apresentada como a «Prima Primaria Congregatio omnium 

Congregationum in toto orbe diffusa Mater et Caput», no Colégio Romano, instituída 

canonicamente pela Bula «Omnipotentis Dei» do Papa Gregório XIII, em 9 de 

dezembro de 1584805. Tratando-se do modelo que as outras reproduziram, sublinha as 

normas espirituais e disciplinares que encaminham os jovens estudantes para a perfeição 

de vida: em datas estabelecidas juntam-se os estudantes em lugar separado e a horas 

determinadas para frequentarem os sacramentos da confissão e comunhão e realizarem 

outros exercícios espirituais como a oração, lição e exortação feita pelo padre que 

preside, encomendando sempre a devoção da Senhora como meio muito eficaz para 

conservar a pureza da alma e do corpo e orientar o ânimo dos congregados nos bons 

costumes806. Por fim, Alexandre de Gusmão enaltece o fruto moral e espiritual que 

resulta do auxílio da Virgem no anseio da boa criação dos meninos ao cuidado dos 

religiosos da Companhia de Jesus. Neste domínio, lembrando que a atividade educativa 
                                                                                                                                                     
Humanismos e Reformas. Coordenação de João Francisco Marques e António Camões Gouveia, Lisboa, 
Círculo de Leitores, 2000, pp. 323-334. 
804 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 286. 
805 Explicando a origem das congregações de estudantes, afirma Gusmão que «e clarissimo argumento de 
quanto importa para a boa creaçaõ dos mininos a devaçam da Senhora considerar o grande fruto, que a 
Companhia de Iesu tem colhido por meyo das Congregaçoens da Virgem, ou de por meyo de sua 
devaçam, & patrocinio se criam os mininos, & mancebos em toda piedade, & temor de Deos: as quaes, 
que sam muitas mil por toda a Christandade, tiveram principio da piedade, com que hum nosso Irmaõ 
Belga de naçam por nome Ioam Leonio Mestre da inferior classe dos mininos os comessou a dirigir 
naquelles exercicios de piedade, que suas idades permitiam. Todos os dias, os que dezejavam ajuntar com 
as letras a devaçam, se ajuntavam em hũa das classes, onde faziam oaçam por algum espaço de tempo 
diante da Imagem da Virgem, & liam meya hora de liçam espiritual, confessavam todas as somanas, & 
cõmungavam cada mez; & destes rudes princípios nascèo a Congregaçam da Anunciaçam de Roma, Mãy 
de todas as demais, que enriquecèram as Religioens de sujeitos, a Igreja de Prelados, & o Ceo de Santos.» 
(A. GUSMÃO, Arte de crear bem os filhos na idade da puericia, pp. 286-287). 
806 Ao proceder à exposição «De alguns casos notáveis, em que a Santissima Virgem mostrou, quanto se 
agrada destas Congregações», explica Gusmão que o seu «intento neste tratado naõ he encarecer com 
palavras, senaõ com exemplos, o quanto a Companhia tem promovido no mundo a devoçaõ da Senhora, 
naõ he fóra de intento apontar aqui alguns casos milagrosos, & favores singulares, com q a santissima 
Virgem tem mostrado o quanto se agrada desta santa industria das Congregações», salientando a 
importância de criar os meninos na devoção da Virgem como meio eficaz para conservar todas as 
virtudes, sobretudo a castidade, e merecer o seu amparo, conforto e consolo na hora da morte até ser a sua 
alma levada para a morada celestial. (A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 
290). 
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se insere na vontade de Santo Inácio de que se procure em todas as ações e obras a 

maior glória de Deus, elogia a suma utilidade para a perfeição de vida cristã de ensinar 

as letras aos maiores e os bons costumes aos mais pequenos, dividindo-os por classes 

em razão das idades, embora em todos se incutisse a necessidade de honrar a Virgem 

imaculada com exercícios piedosos para o aproveitamento escolar e espiritual807. 

 

3. Do presépio à cruz: a imitação de Jesus Cristo para a eterna glória 

Como é bem sabido, na espiritualidade jesuíta, o amor a Cristo, centrado nos 

mistérios da encarnação, nascimento, paixão, morte e ressurreição, é apresentado como 

porta principal para os favores divinos. Divulgando no Brasil seiscentista e de inícios de 

setecentos o sentimento religioso caraterístico da Companhia de Jesus, orientado para a 

busca da perfeição individual e o zelo da perfeição e da salvação do próximo, Alexandre 

de Gusmão aconselha aos piedosos leitores a imitação de Jesus Cristo, do nascimento 

no humilde estábulo à morte afrontosa na cruz, seguindo as suas palavras e ações 

modelares para a perfeição de vida cristã. Neste sentido, embora exponha os principais 

pontos da doutrina ensinada por Cristo e procure inculcar nos fiéis a tradicional devoção 

dos mistérios dolorosos da cruz, recomendando uma vida ascética alimentada pela 

disciplina e mortificação, pela metódica oração e meditação dos passos da paixão e da 

morte do Senhor, o P.e Gusmão devotou um afeto particular ao Deus Menino, por 

oferecer na sua humana fragilidade lições tão proveitosas para o progresso espiritual, 

advertindo que «naõ he menos efficaz a consideraçaõ de Christo nascido em hũa 

manjedoura, que a consideraçaõ de Christo morto em hũa Cruz, tudo a fim de sahirmos 

aproveitados no estudo da Sabedoria do Ceo, que este Mestre soberano nos começou a 

ensinar do Prezepio, & acabou na Cruz»808. 

                                                   
807 A. GUSMÃO, Rosa de Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 361: «& que para isso naõ podia haver 
commodo mayor, que ajuntar os mayores às classes publicas, & os menores aos Seminarios separados». 
Na Arte de criar os filhos, Gusmão insere o interesse da Companhia de Jesus pela atividade educativa nas 
diretivas tridentinas (Sessão XXIII, Cap. 18), lembrando que o «sagrado Concilio de Trento se ordena, 
que nas Igrejas Catedraes se instituam Seminarios, onde se criem os moços de pouca idade, que ham de 
ser Curas de Almas; & muito em particular se ensina as qualidades, que ham de ter, & o que nos ditos 
Seminarios se ha de ensinar aos mininos, para o fim que se pertende». (A. GUSMÃO, Arte de crear bem 
os filhos na idade da puericia, p. 156). 
808 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 41. 
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3.1. «gostar as doçuras do Prezepio»: meditações afectuosas do nascimento de 

Jesus 

A partir da representação do mistério do nascimento do Filho de Deus no 

presépio, identificando e comentando as figuras e os atavios referenciados nos textos 

sagrados, Alexandre de Gusmão não só divulga a doutrina cristã como incita os leitores 

a seguirem o exemplo daquele que por amor aos pecadores se fez homem, fornecendo-

lhes «documentos» apropriados para a sua meditação. Assim, ao propor a consideração 

da presença do menino de um só dia na manjedoura, emudecido, chorando, tremendo de 

frio, na maior pobreza e desamparo, o padre jesuíta explica como nesta manifestação de 

pobreza e humildade resplandece toda a sabedoria do Céu. Apresentando-se o Menino 

enfaixado com cueiros de criança, explica o autor que estes paninhos representam 

metaforicamente as insígnias doutorais com que entra na Aula e sobe à Cadeira da 

Escola de Belém, revelando-se na sua humildade a verdade de sua doutrina, censurando 

os imprevidentes que pelos vestidos se jactam de sua sabedoria. A escolha de uma 

manjedoura como Cadeira e de uma estrebaria como Aula é apontada como sinal da 

extrema humildade daquele que, possuindo toda a ciência, se sujeita à modéstia e 

pobreza de uma lapinha. Igual lição se pode colher da consideração da sabedoria de 

Deus entre os rústicos, de um douto entre os animais, demonstrando a eficácia da 

doutrina cristã, capaz de mover, pela força da palavra ou do exemplo, o homem que 

pelo pecado se fez «fera». Segundo Gusmão, apresenta-se o Deus Menino chorando e 

tremendo de frio porque com o choro melhor persuadem os meninos do que falando, 

pois as suas lágrimas substituem a eloquência, o choro a retórica e as correntes dos 

olhos o rio de doutrina. Perante esta imagem que move à compaixão, o autor lastima 

que se percam tantos no caminho da salvação, atraídos pela vaidade e pela mentira, e 

sejam tão poucos os que ouvem a sabedoria divina: 

«E pois, meu Mestre, & Senhor, se vòs em meyo de tanta pobreza, assi 

ostentais as riquezas de vossa Sabedoria, como naõ corre todo o mundo a 

ouvir a vossa doutrina? (…) Como desprezaõ os homens a Sabedoria de 

Deos pobre, como tapaõ os do mundo os ouvidos a vossas palavras? Todo 

o mundo se vai atraz da vaidade, & os menos saõ os que seguem a vossa 
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doutrina.»809 

Fundamentando a sua exposição da doutrina cristã na conceção tradicional das 

três vias de acesso à perfeita santidade, Alexandre de Gusmão começa por propor 

documentos, ou lições, para os que se iniciam na primeira classe desta escola figurada – 

a via purgativa, frequentada pelos principiantes nas matérias do espírito, que aprendem 

os princípios da ciência do Céu e cuidam principalmente de limpar a alma dos pecados e 

vícios da vida passada, para nela se gerarem as virtudes e dons sobrenaturais. Com 

recurso a metáforas recorrentes na literatura consagrada a Jesus Cristo, apresenta o 

Filho de Deus como agricultor das almas e médico das enfermidades, atuando «da sorte 

que se ha o Agricultor na terra em que primeiro ha de plantar as flores, que primeiro a 

alimpa das ervas, ou como o Medico com o doente, que ha de curar, que primeiro o 

purga dos humores nocivos»810. Com o intuito de persuadir os pecadores a corrigirem as 

suas ações reprováveis, revela como por via do seu nascimento, e das circunstâncias que 

o envolveram, Jesus ensina como princípio essencial da ciência do Céu o desprezo de si 

e de todos os bens terrenos, renunciando a tudo o que o mundo ama e abraça, como as 

honras, as riquezas, os deleites e a própria vontade. Entre os documentos da doutrina de 

abnegação oferecidos pelo Deus Menino, com o exemplo do lugar em que nasceu, 

consiste o primeiro no amor do eterno e desprezo de tudo quanto é temporal: sendo Rei 

da Glória e Filho do Eterno Pai, escolheu para nascer uma estrebaria de animais, por 

leito uma manjedoura, por colchão umas palhas, por mantilhas uns pobres panos, por 

tapeçarias umas teias de aranha, por companhia dois brutos, por comodidade a pobreza, 

por regalo o desamparo, compondo-se um cenário acomodado para evidenciar que 

«tudo o do mundo he vaidade, & que só a humildade, pobreza, & falta das cousas da 

terra, saõ nos olhos de Deos dignas de estimação»811. Destarte, referindo que na 

humildade de Cristo se encontra a verdadeira nobreza e na pobreza de espírito a 

verdadeira riqueza, o padre jesuíta avisa que o Senhor apenas nasce nos corações 

humildes e desprezadores de grandezas, livres de vaidades e ambições, recomendando o 

                                                   
809 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 56-57. Num discurso retórico e 
sempre emotivo, suplica o autor que, contrariamente a estes «loucos», seja admitido na Escola de Belém 
em companhia dos pastores: «Oh meu Deus Menino, não seja eu do numero destes loucos; contaime no 
numero de vossos discipulos, mereça eu entrar com os Santos Pastores na vossa Escola, ouça com elles a 
verdade de vossa doutrina, não me engane o mundo e sua vaidade.» 
810 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 60. 
811 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 63. 
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exemplo do desprezo do mundo, das suas riquezas e dignidades, de Santo Inácio e S. 

Francisco. 

A consideração do leito, ou manjedoura, em que nasceu o Filho de Deus serve 

igualmente de lição para o desprezo do mundo e suas vaidades. Por meio de um 

confronto entre a pobreza do presépio e a riqueza do leito de prata em que nasceu o 

filho de Herodes ou a ostentação do trono de Salomão, símbolo de comodidade, 

vaidade, cobiça, ambição, estimação e soberba, Gusmão adverte que apenas os que 

conhecem a verdadeira ciência de Cristo vivem na luz do desengano, discernindo a 

humildade e a pobreza necessárias à salvação da vaidade e baixeza de todos os haveres 

do mundo que encaminham para a perdição eterna. Prosseguindo o seu propósito de 

instrução nos bons costumes e na doutrina cristã, ao comentar as palhinhas, ou feno, em 

que nasceu o Verbo feito carne, admoesta os que dormem em colchões de algodão ou 

colchas de seda, enganados pela vaidade, seduzidos por glórias, honras, riquezas e 

dignidades do mundo – todas ocas, vazias, sem peso –, ignorantes de que as palhinhas 

significam a brevidade da vida e a pouca duração da glória humana, sentenciando que a 

vida é breve como o feno: pela manhã se corta e à tarde se seca. Neste contexto, usando 

uma linguagem próxima do quotidiano, de fácil entendimento, determina que «assi 

como da espiga se colhe o trigo, & se despreza a palha, assi da vida se ha de colher o 

desengano, & desprezar a vaidade»812. Continuando a doutrinação dos fiéis a partir do 

nascimento de Jesus, afirma que igual desengano se pode retirar da meditação nos 

paninhos em que foi envolto, aproveitando para reprovar a superfluidade do vestir, a 

demasia das galas e o ornato do corpo na variedade dos trajos, tudo «retrato da 

vaidade», «proprio emblema da fanfarrisse», «mayor hyeroglifico de pompa vãa»813. 

Deste modo, censurando a pompa e os gastos desmesurados no vestir perante a 

consideração da pobreza daqueles paninhos, instiga os cristãos a desestimarem o fausto 

e a superfluidade dos trajes e adereços, contentando-se com o necessário, para se 

poderem vestir depois da glória eterna. 

No entendimento do P.e Gusmão, também as circunstâncias do tempo em que 

nasceu o divino Mestre permitem retirar ensinamentos acerca do desprezo do mundo. 

Segundo a sua explicação, quis o Deus Menino nascer no ano em que Augusto César se 

fez senhor de todos os homens, tornando-se seu vassalo, por não ser o reino de Cristo 

                                                   
812 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 70. 
813 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 73. 
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deste mundo. Escolheu o mês de dezembro, o último e mais estéril do ano, para dar a 

entender que da terra só buscava o dificultoso e repudiava o precioso. Escolheu o 

domingo, por ser o dia em que Deus criou a Luz para distinguir as trevas da claridade, a 

noite do dia, o Céu da terra, de modo a eliminar as trevas da ignorância, da cobiça e da 

ambição. E com o aviso de que as honras e cobiças de fazenda cegam a razão e 

impedem o conhecimento da diferença entre o terreno e o celestial, entre o humano e o 

divino, Gusmão lembra o conselho de Cristo aos seus discípulos para que nesta vida 

apenas possuíssem uma pobre túnica e uma vara na mão, seguindo o exemplo dos 

apóstolos e de Moisés, significando a vara que aquele que há de ser seu discípulo, 

privado de todos os bens materiais, só possua a Cristo e nele deponha toda a sua 

esperança. A hora do nascimento do Verbo de Deus Encarnado, à meia-noite, é 

apresentada pelo padre jesuíta para lição de abnegação e desprezo do mundo, motivo 

pelo qual além de ter nascido «cordeirinho manso» para tirar os pecados do mundo, 

nasceu também como «guerreiro duro» ou «espada aguda»814 para vencer os enganos 

que o mundo ama: o amor da honra, o desejo de estimação e o apetite da grandeza. Por 

fim, o mesmo ensina ao se fazer «infante de hum só dia» por amor dos homens. 

Vivendo o mundo no equívoco da vaidade antes da vinda de Cristo, perseverando no 

erro mesmo depois de Deus ter falado pela boca dos profetas, assegura o autor que 

somente Deus nascido infante «com a força de seu exemplo convence, confunde, & 

confuta todo o poder do mundo, & sua gloria»815. E se o Menino chorando representa «o 

melhor emblema das miserias do mundo»816, porque no choro com que nasce profetiza 

as misérias em que entra neste vale de lágrimas, termina Gusmão estes documentos de 

desengano a incitar a alma pecadora – figurada numa pomba aprisionada entre os laços 

e redes do mundo e seguida pelos caçadores infernais –, a fugir dos perigos mundanos e 

procurar a segurança de Belém, propondo a imitação de Cristo, com as suas palavras e o 

                                                   
814 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 84. 
815 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 88. De acordo com Gusmão, o 
desinteresse natural das crianças por vaidades, riquezas e dignidades poderá ser seguido pelos homens se 
seguirem o exemplo dado pelo Menino no presépio: «Os meninos, diz S. Bazilio de Seleucia, nenhum 
cuidado tem de riquezas, nem ambiçaõ de dignidades; nenhũa gloria da gèraçaõ, ou termos da fidalguia; 
vereis ao pobre, & ao rico, ao nobre, & ao peaõ, brincarem juntos sem distinçaõ; […] assi tem o homem 
naquella idade limpo o affecto, & pura a intenção de toda a vaidade. Pois isto que aos mininos faz na 
idade de crianças a natureza, fará nos homens a graça, se a exemplo do Menino de Bethlem se houverem 
nesta vida como meninos, para tudo o que o mundo ama, & abraça.» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, 
Jesus nascido no Prezepio, p. 90). 
816 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 90. 
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exemplo de humildade e pobreza, em tudo «aquillo que vòs desde vosso Prezepio atè 

vossa Cruz olhastes, seguistes, obrastes, & abraçastes!»817. 

Da mesma forma que Jonas, saído da baleia, pregou a penitência aos habitantes de 

Ninive, assegura Alexandre de Gusmão que, nascido do ventre virginal de Maria, ensina 

Cristo com o seu exemplo no presépio a penitência a todos os cristãos, persuadindo-os, 

como pregará depois com a palavra, a que se convertam a Deus. Com efeito, tendo 

descido do Céu à terra feito homem para que o pecador se reconcilie com o Criador, 

contrapõe o autor a benignidade e humanidade de Deus, que primeiro se converte para 

que depois se convertam os homens a ele, à impiedade e aos afetos mundanos daqueles 

que perseveram na ignorância, apartados da penitência ensinada pelo Salvador. A estes 

imprudentes, incitando-os o padre jesuíta a que, a exemplo de Madalena, façam uma 

sincera contrição dos seus pecados de modo a merecerem a salvação e a paz eterna818. A 

este propósito, justificando que Deus tenha nascido homem e pequenino «para que não 

fuja delle o peccador, ou não recee de chegar»819, atendendo a que por sua condição de 

infante mais facilmente se esquecerá dos pecados e das culpas, Gusmão adverte, porém, 

que é uma crueldade extrema ofender a Deus em forma de Menino no presépio, usando 

como termo de comparação a ação cruel do faraó e de Herodes, e mais ainda se 

comungar em pecado na noite de Natal. Prossegue a exploração simbólico-religiosa ao 

asseverar que nasceu o Menino numa estrebaria entre dois brutos para que o pecador se 

converta a Deus e viva como homem de razão. Os paninhos em que foi envolto, 

servindo para vestir a nudez com que o pecador nasceu de Adão e cobrir a ignomínia da 

culpa, servem também para ligar as feridas do pecador, isto é, para que cuide da cura 

espiritual por meio da confissão, representando o cilício e a resolução em fazer 

penitência820. No mesmo sentido, com as suas lágrimas Jesus ensina o pecador a chorar 

as suas culpas e procurar a emenda de vida, persuadindo-o a que se arrependa 
                                                   
817 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 91. 
818 «E considerandote como a Magdalena a seus pés, offerecendolhe todos teus peccados com verdadeira 
contrição; lava seus pés com as lágrimas de teus olhos, enxugaos com os cabelos de tua cabeça…» (A. 
GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 98). 
819 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 98. Daqui se segue o conselho de 
Gusmão: «para que teu coração melhor se mova à contrição, & teu entendimento melhor alcance a 
grandeza de tuas culpas, he bem que consideres a quem offendes, quando te atreves a offender a Deos.» 
(p. 100). 
820 «Elle assi enfaixado, he aquelle Samaritano do Evangelho, que vendote no miseravel estado, em que 
os ladroẽs, em cujas mãos cahiste, te deixàrão com tuas faixas te ligou as feridas, te levou ao estabulo, 
que he o seu prezepio, ou para melhor dizer à sua Igreja, te encomendou ao Estabulario, que he o 
Sacerdote, para que ahi te acabes de curar por meyo da confissão» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, 
Jesus nascido no Prezepio, p. 112). 
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verdadeiramente. Termina Gusmão com um longo colóquio em louvor das lágrimas do 

Menino e Redentor, lembrando como pelos pecados dos homens derramou tantas 

lágrimas no nascimento e ao morrer verteu tanto sangue, incitando o pecador a pôr os 

olhos naqueles «cristais correntes» e neles, como em espelho, contemplar a deformidade 

de suas culpas e se converter a Jesus Cristo. 

Com o nascimento na lapinha, além do desprezo do mundo e sua vaidade, para a 

purgação de todos os pecados da alma pela penitência ofereceu Deus «a seu Santo Filho 

reclinado nas palhas de hum Prezepio, para que naõ só nos ensinasse como Mestre a 

sciencia do Ceo, mas nos instruisse na milicia do espirito»821. Numa expressão 

metafórica usada para a composição desta milícia espiritual, ensinando a extirpar os 

vícios e vencer as paixões humanas para a renovação de vida, sendo os fiéis devotos os 

soldados de Cristo, sugere Gusmão que o presépio é um «armazem de armas 

espirituaes» e o «escudo» onde sua Mãe o reclinou quando nasceu, «porque nos escudos 

militares costumaõ as molheres fortes parir os seus infantes», a lapinha é «a atalaya, 

donde melhor se descobrem os exercitos inimigos do mundo, do diabo, & da carne», e 

as palhinhas são as setas com que no princípio se armou, do mesmo modo que a cruz foi 

a lança com que no fim da vida se armou822. Com estes documentos da milícia e 

apetrechos de guerra, sendo o chorar de infante «a voz da trombeta militar», as suas 

palhinhas o «estandarte militar» e os paninhos em que está envolto «a bandeira», ensina 

o soberano «Mestre de Campo» aos que o adoram no presépio e meditam no seu santo 

nascimento os «preceitos da espiritual milicia», principiando pela abnegação e vitória de 

todas as paixões de modo a vencer os três maiores inimigos da alma: o mundo, o 

demónio e a carne823. 

Com as humildes armas representadas no presépio, ensina o Menino a pelejar 

contra os sete vícios capitais. Assim, para vencer a soberba e a avareza, recomenda 

Gusmão que se considere a humildade e estremada pobreza de Cristo na lapinha, 

confundindo a avareza humana com a grande liberalidade com que reparte a glória com 

os que o amam. E para melhor persuadir os cristãos ao amor da pobreza evangélica, 
                                                   
821 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 124. Note-se a exploração de 
imagens e comparações que remetem para o campo semântico bélico (Soldados espirituais, milícia 
espiritual, espiritual guerra, espirituais inimigos…), indo de encontro ao espírito de batalha espiritual que 
orientou os inacianos – soldados de Cristo – na conquista das almas e nas lutas ideológicas contra os 
hereges, derivado da formação e experiência do seu fundador, e vertido na rígida hierarquia 
regulamentada nas Constituições da Companhia de Jesus. 
822 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 123-124. 
823 Cf. A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 124-125. 



296 
 

enuncia uma narrativa construída com passagens bíblicas, simulando um afetuoso 

diálogo com o Filho de Deus nascido pobre: 

«Pobrezinho nasceo, & pobrezinho nos està pella boca de seus Prophetas 

solicitando nossa piedade: Ego sum ad ostium, & pulso. Jà vos bate como 

hum mendicante à porta. E quem sois vòs, ò Menino bello, que assi bateis à 

minha porta? Pauper sum ego, & in laboribus a juventute mea; sou um 

pobrezinho de hum Menino, que padece muitos trabalhos: Ego vir vidẽs 

paupertatem meam & he minha pobreza tal, q só eu a conheço. Pois que he 

o q quereis de mi, ò Menino da minha alma? Recordare paupertatis, & 

trãsgresionis meae; q te mebres de minha pobreza, & me dès hũa 

esmola.»824 

De acordo com Gusmão, a piedade sugerida pela meditação do Deus Menino 

nascido em tanta pobreza deverá atualizar-se diariamente em atos de compaixão por 

aqueles que mais sofrem. Neste âmbito, lembra que a esmola feita a um menino órfão 

iguala a que é feita ao Menino Jesus, e que «quando não podermos com a obra, nam 

faltemos com o desejo»825, porque desta sorte se vence o vício da avareza. Por esta 

razão, para mover os fiéis a ter misericórdia dos meninos mais pobres, enuncia os 

efeitos exercidos no auditório de uma pregação do P.e Baptista Sanches, jesuíta, numa 

noite de Natal, desejoso de que a resposta dos leitores fosse a mesma: 

«Prègava o Padre Baptista Sanches, varão Apostolico da Companhia de 

Jesus, em hũa noite de Natal, & dizẽdo: Este Menino està despido, 

tremendo de frio, quẽ de vòs o socorre com hũa esmola para seus pobres? 

E fez tal abalo no auditorio esta consideraçaõ, que as molheres tiravaõ os 

mantos, & as arrecadas das orelhas, & os homens as capas, & as bolsas da 

algibeira, & arremeçavaõ tudo ao Padre para o repartir cõ os pobres.»826 

Para vencer a luxúria, preceitua Alexandre de Gusmão a consideração do Menino 

no presépio ensinando documentos de pureza virginal, de amor à castidade e ódio à 

torpeza. Por meio de uma linguagem plenamente retórica, derivada dos textos sagrados, 

                                                   
824 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 131. 
825 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 134. 
826 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 132. 
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Jesus é exaltado por ter nascido em carne para curar os vícios da carne dos homens, 

sendo as suas lágrimas virginais a água com que o perfeito cristão deve regar as plantas 

da castidade e aguar as açucenas da pureza, o suco com que se conserva a flor da 

virgindade e com que crescem os lírios da limpeza entre os espinhos das tentações827. 

Contra o pecado da ira ensina o Menino nascido no presépio claros documentos 

de mansidão e paciência. Como recorda Gusmão, se na sua segunda vinda Cristo 

chegará com o rigor da justiça, com o furor e o estrondo do leão, na primeira vinda 

chegou com a brandura da mansidão, qual cordeiro de Deus e príncipe da luz, com 

vozes de paz. Recuperando o conselho bíblico, Gusmão aponta o exemplo de mansidão 

e paciência de Jesus deitado na manjedoura para servir de concórdia entre os irados e 

vingativos: 

«ainda que para os mansos, & pacificos nasce Cordeirinho manso, & 

Cabritinho pacifico, para os rebeldes, & turbulentos nasce Leão feroz, ou 

Rhinoceronte cruel; & senão poem os olhos no seu Prezepio, & veràs tudo 

como em hum emblema debuxado. Antonino (como escreveo Pierio) 

tomou por empreza de suas armas, pintar hum corisco sobre hum xergão, 

significando, que assi como o corisco reziste as cousas duras, & não faz 

dãno às cousas brandas, assi elle Emperador era duro para os duros, & 

manso para os mansos. A mesma empreza nos pintou Deos naquelle 

Prezepio. Sobre o xergão de suas palhinhas, està aquella pedra do Ceo 

abrazada em fogo de amor (que não he outra cousa corisco, senão hũa 

pedra do Ceo abrazada em fogo) nesse emblema nenhũa outra cousa nos 

quiz significar, senão que como o corisco he manso para os mansos, & para 

os duros, duro. Considera pois, ò Leão cruel, os mysterios desta pedra, & 

destas palhas; aprende os clarissimos documentos, que te ensina de 

mansidão»828. 

                                                   
827 Com a intencionalidade de mover o leitor à doutrina de Cristo, aduz Gusmão um «exemplo de muita 
devação», fazendo uso de histórias exemplares de «favores divinos» na noite de Natal, retiradas do 
Paradisus puerorum p.I., Cap.8., n.10 [PARADISVS PVERORVM IN QVO PRIMAEVAE 
HONESTATIS, TOTIVSQUE PVERITIAE REcte informatae reperiuntur exempla: SENIBVS IVXTA 
ET PVERIS AD SPEculum, Admirationem, Imitationem. OPVVS NOVVM, ET CONCIONIBVS non 
minus quam Catechismis vtile. PER R. P. PHILIPPVM DE BERLAYMONT SOCIETATIS IESV. 
COLONIAE AGRIPPINAE, Apud IOANNEM KINCHIVM svb Monocerote. ANNO M. DC. XIX.] (A. 
GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 140). 
828 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 145. 
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De acordo com Alexandre de Gusmão, são vários os documentos de paciência que 

o cristão pode aprender na contemplação do presépio, como a perfeita resignação do 

Menino face aos rigores do seu nascimento – a dureza do frio, a aspereza do berço, o 

desabrigo da roupa, o incómodo da lapinha, a pobreza dos pais, a ingratidão dos homens 

– com a agravante de que, ao contrário dos outros meninos que não sentem o que 

padecem, porque lhes falta o uso da razão, Jesus padeceu como homem e conheceu 

como Deus829. 

Ao contrário de Adão, que foi «golozo comendo a fruita prohibida», o Menino 

nascido no presépio exemplifica a virtude da temperança, sendo abstinente nos quarenta 

dias em que permaneceu recolhido na lapinha e nos quarenta dias em que assistiu no 

deserto, alimentando-se de mel e manteiga. Assim, referindo como o Infante ensina a 

vencer a gula desde o seu nascimento, vivendo sobriamente e com temperança – 

assegurando que «muitas vezes se abstinha o Santo Menino do peito da Mãy, só por dar 

exemplo aos outros infantes»830 – enumera o padre jesuíta os «santos infantes» que por 

amor de Jesus não tomaram o peito da mãe todos os dias, ou mais do que uma vez ao 

dia, como S Nicolau, bispo de Mira, Santo Estêvão, diácono de Constantinopla, S. 

Bernardino, Santa Catarina de Sena e Santa Catarina de Génova, Santa Clara de Assis e 

Santa Clara do Montefalco. Ainda a este respeito, com o pensamento de que «a gulla faz 

aos homens brutos, & a temperança racionaes»831, recomenda também a moderação na 

carne como forma de contrariar a demasia dos gulosos, propondo o presépio como 

motivo de consideração para reprimir os excessos e mortificar o apetite. Neste contexto, 

acusando o «mundo louco» que vive ocupado nas demasias da gula e nas superfluidades 

da gala durante o tempo do advento, Gusmão induz os cristãos a receberem o Menino 

nascido em Belém com jejuns, penitência e orações, alcançando em troca desta 

disposição a consolação espiritual. 

Em virtude de ser o Verbo em carne nascido como efeito da inveja de Adão, que 

persuadido pelo espírito maligno pretendia emular semelhanças de Deus, Gusmão 

afirma que os ensinamentos de Cristo são igualmente eficientes contra a inveja, 
                                                   
829 Uma vez mais estabelece Gusmão o paralelismo entre os mistérios do nascimento e da morte de 
Cristo: «Nem no Prezepio lhe faltou a paciencia da Cruz, nem na Cruz lhe faltou a mansidão do Prezepio, 
porque jà no Prezepio sofreo as penas, que havia de padecer na Cruz, assi como na cruz ainda conservou a 
mansidão, que havia tido no Prezepio»; ou ainda «No prezepio o poz a inveja dos homens, assi como na 
Cruz o poz a inveja dos Judeos» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 146 e 
155). 
830 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 149. 
831 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 151. 
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elogiando o desprendimento com que o ser divino se fez homem. Como explica, o 

Menino na lapinha representa todo o bem que o pecador pode invejar: a coberto da 

pobreza, da humildade e do desamparo visíveis, figura as riquezas (por possuir todos os 

tesouros de Deus), as honras e dignidades (por ser o Rei do Céu), a ciência (por 

conhecer toda a Sabedoria do Poder), o deleite (por possuir as delícias da glória) e a 

formosura (por ser o mais belo de todos os filhos). Por tal motivo, incita os cristãos a 

pintarem na alma a imagem viva e consubstancial de Cristo como exemplo maior das 

perfeições e virtudes que são admiradas nos santos: 

«O que devemos invejar saõ as virtudes, que nesta sua Escola nos ensina, 

procurando tirar em nòs hum retrato de todas: Donec formetur Christus in 

Vobis, atè que fiquemos hum verdadeiro retrato seu; Aspicientis in 

authorem fidei, & consumatorem IESVM, ponde os olhos, como faz o que 

pinta, naquelle divino exemplar: Fac secundum exemplar, & debuxando na 

lamina de nossa alma as cores, & os realces de celestiaes virtudes, que 

nelle contemplais; fazendo o que faz o invejoso, que procura debuxar em 

sy a excellencia, que no outro reconhece.»832 

De acordo com o padre jesuíta, a diligência e a pressa com que nasceu o Menino, 

para exemplo da aplicação com que o devem buscar e do fervor com que o devem servir 

os cristãos, serve também de estímulo para combater o vício da preguiça. Aproveitando 

as personagens bíblicas associadas à noite de Natal, propõe a imitação dos reis magos e 

dos pastores que o visitaram de modo tão célere e devoto e censura os negligentes e 

preguiçosos que não o buscam e adoram no presépio. No mesmo sentido, com recurso à 

técnica do «exemplum» como método persuasivo, conciliando o «deleite» com a 

«utilidade», recorda o exemplo de célebres peregrinos que acorreram ao santo portal, 

como S. Jerónimo, que peregrinou de Itália à Palestina e aí viveu junto a Ele por muitos 

anos, Santa Paula, que viveu vinte anos em Belém e edificou três mosteiros, Santa 

Helena, Mãe do imperador Constantino Magno, que edificou no santo portal um 

sumptuoso templo, ou Santa Brígida, princesa que visitou também o presépio do Senhor 

com tal fervor e devoção que a Soberana Virgem lhe revelou naquele santo lugar todos 

os mistérios de seu parto sacrossanto. 

Ensinando na primeira classe da Escola de Belém os documentos essenciais para a 

                                                   
832 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 156. 
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purificação da alma, o Menino no presépio serve igualmente de mestre para os que 

frequentam a segunda classe, ou via iluminativa, que pertence «à sciencia practica de 

todas as virtudes sobrenaturaes»833. Como explica Gusmão, do verdadeiro 

conhecimento deste santo mistério procede a fé, o fundamento de toda a ciência que em 

Belém se ensina, enumerando o autor as principais figuras que representaram nas 

divinas letras o nascimento de Cristo em Belém com as suas circunstâncias. Assim, a 

primeira figura de Cristo nascido infante foi Adão, «porque assi como Adão formado 

por obra de Deos nasceo da terra Virgem, assi Christo por obra do Espirito Santo nasceo 

de hũa Virgem como outro Adão; o primeiro terrestre, & o segundo Celestial». A 

segunda figura foi Moisés colocado numa cestinha de junco, porque «assi como Moyses 

nascido de pouco, foi engeitado por sua Mãy na cesta de palha, & recolhido pela filha 

de Pharaò; assi Christo nascido em hũas palhinhas foi engeitado pella Synagoga, & 

recebido pella Igreja»834. Também Jonas, dentro e fora ventre da baleia, foi 

representação de Cristo encarnado e nascido da Virgem. Tendo o nascimento do Deus 

Menino sido antecipado pelos oráculos dos profetas, como Isaías e Miqueias, ou pelas 

visões de santos, como Santa Brígida ou S. Boaventura, Gusmão confirma a fé do 

divino nascimento com a descrição de prodígios ocorridos na mesma noite, expondo os 

episódios maravilhosos de uma árvore que frutifica nesta noite, de umas flores que 

nascem de migalhas de pão lançadas da mesa de pobres, de uma rosa em botão que se 

abre na noite de Natal e se fecha de novo. No mesmo âmbito, com recurso a crónicas e 

relações de diferentes ordens religiosas, além de advertir que na mesma noite em que 

Cristo nasceu «cahiraõ mortos com repentino incendio, todos os que estavam 

inficionados com o peccado nefando», refere também que muitos foram premiados com 

o aparecimento da Virgem na noite de Natal, em agradecimento daqueles que mais se 

entregavam à meditação e devoção do santo mistério, como aconteceu com Santa 

Gertrudes, que teve leite a correr de seus peitos durante quarenta dias até à apresentação 

de Cristo no templo, ou a cura milagrosa de uma freira agostinha, num mosteiro de 

Évora, enquanto assistia à missa do Galo. Uma última advertência de Gusmão, mas 

fundamental para sublinhar a verdadeira doutrina da fé católica romana, acentua que 

não basta crer que Jesus nasceu por nós em Belém, mas antes da sorte que a fé romana 

nos ensina, isto é, entrando no corpo da Igreja pelo batismo e professando inteira 

                                                   
833 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 163-164. 
834 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 165. 
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obediência ao pontífice romano, usando como exemplo o Filho de Deus, que tendo 

nascido no tempo do Império Romano, por força da sua humildade não hesitou em 

obedecer ao imperador: 

«o Christão renasce pello baptismo, professando a Fè de Roma; Christo 

nasceo cidadão romano pella discripçaõ, & obediencia ao Emperador de 

Roma, & o Christão renasce Cidadaõ Romano pella profissaõ, & 

obediencia ao Pontifice Romano»835. 

De acordo com o padre jesuíta, assim instruído na fé, o estudante de Belém, isto é, 

todo aquele que procura o aperfeiçoamento espiritual, deve zelar por aprender com 

Cristo a doutrina da perfeita humildade, virtude que o autor, bebendo a lição de Santo 

Inácio (e dos teólogos e padres da igreja que o antecederam), considera o fundamento 

de toda a perfeição, comentando que «Tudo o que nesta Lapinha, & santo Mysterio 

contemplamos nos està dando gritos a nossos ouvidos, & o mesmo Menino nascido, 

sem falar, nos està bràdando com exemplo, o que depois ha de prègar com a palavra»836. 

Deste modo, para que o cristão possa seguir condignamente a doutrina e o exemplo de 

Cristo, propõe que comece por meditar na humildade, pobreza e falta de dignidade deste 

nascimento. Com este exercício mental, e contrapondo a soberba de Lúcifer837, 

perceberá o devoto leitor como o Deus Menino revela toda a sua humildade com se 

fazer homem e assumir a forma de servo. Na forma de Menino em que nasceu, 

indicando com o exemplo a lição de humildade que haveria de ensinar com a palavra, 

oferece-se manso e humilde no presépio, contrariando os que procuram ser grandes na 

vida terrena, cegos pela ambição e a vaidade. Afirmando que a figura de Deus 

encarnado no presépio é um «inigma escuro para os soberbos do mundo», esclarece 

contudo que «foi emblema muy claro para os humildes de coraçaõ»838, advertindo que 

todo o mistério da encarnação, com a figura de Jesus nascido em tanta baixeza num 

                                                   
835 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 188. 
836 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 192-193. 
837 Fazendo uso da enunciação antitética, sempre com o sentido de apontar os caminhos antagónicos que o 
cristão deverá reconhecer para fazer a eleição correta do seu percurso, Gusmão propõe a meditação entre 
a soberba de Lúcifer e a humildade de Deus: «A soberbà de Lucifer esteve em querer sobir ao Ceo a ser 
semelhante a Deos no Ceo, a humildade de Deos està em descer do Ceo, & fazerse semelhante ao homem 
na terra; & se aquella foi intoleravel soberba, esta foi incrivel humildade.» (A. GUSMÃO, Escola de 
Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 194). 
838 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 202. 



302 
 

portal, reclinado num presépio e envolto nuns pobres panos, se destina a que os fiéis se 

humilhem por seu amor e, avisa, «Para que senaõ atreva mais o homem a engrandecer 

sobre a terra»839. A completar o emblema da humildade, Gusmão sugere que se 

ponderem os méritos da Virgem Maria, que mais ensinou com a sua dor do que na 

dignidade de Mãe de Deus, e de S. José, que tendo sangue real, se contentou com o 

humilde ofício de carpinteiro e revelou toda a sua simplicidade no modo como aceitou e 

preparou o nascimento do Filho em segredo. 

Como documento essencial da pobreza, o padre jesuíta propõe que o cristão 

contemple tudo quanto no presépio «estaà aspirando pobreza; o Menino pobre, seu Pay, 

& sua Mãy pobres, pobre a casa, pobrissimo o enxoval, & a companhia de pobres»840, 

persuadindo-o a seguir este exemplo e perder toda a afeição aos efémeros e ilusórios 

bens da terra. Como se depreende das palavras de Gusmão, nas circunstâncias do seu 

nascimento compendiou Jesus todas as virtudes, incluindo a obediência. Assim, 

havendo de morrer na cruz para obedecer a Deus, sublinha o padre jesuíta que não foi 

menor o exemplo ao encarnar por obediência ao Pai e nascer num presépio em 

cumprimento das regras de César. No presépio ensinou o Menino nascido homem a 

benignidade e misericórdia de Deus, virtudes comprovadas com a familiaridade com 

que o Senhor em forma de infante trata a muitos de seus amigos em aparições relatadas 

nas vidas devotas e compendiadas nas crónicas religiosas. Por conseguinte, afirma o 

autor, sendo figura do novo Adão, com a sua nova vida, nova doutrina e merecimentos 

infinitos, o Deus reclinado na manjedoura oferece os argumentos mais convincentes 

para a renovação de vida, «Para que nòs envelhecidos na culpa, com o exemplo de sua 

nova vida: In novitate vitae ambulemus, vivamos também hũa vida nova»841. E para que 

os fiéis não hesitem em acolher as virtudes emanadas do presépio, por elas compondo o 

seu modo de vida, Gusmão louva a resolução de vida monástica da princesa D. Joana de 

Portugal842, incitando-os a imitarem o fervor religioso de pessoa tão distinta: 

                                                   
839 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 203. 
840 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 215. 
841 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 229 e 230. 
842 Como é sabido, D. Joana, Princesa de Portugal (6 de fevereiro de 1452 – 12 de maio de 1490), filha de 
Afonso V e de D. Isabel, depois de recusar todos os pedidos de casamento, abraçou o instituto religioso 
aos vinte e cinco anos no Convento de Jesus de Aveiro, aí falecendo. Embora nunca tenha professado, por 
força da sua posição de sucessão ao trono, observou a regra das monjas dominicanas. Sendo conhecida 
por Princesa Santa Joana, foi somente declarada beata da igreja católica por Inocêncio XII, por breve de 4 
de abril de 1693 (Francisco Joseph FREIRE, Methodo breve, e facil para estudar a historia portugueza, 
Lisboa, Congregação Cameraria da S. Igreja de Lisboa, 1748, pp. 147-148). 
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«hemos de pòr diante dos olhos o exemplar daquelle santo Menino nascido, 

para que a seu exemplo nos renovemos, & para que a exemplo de sua nova 

vida, toda nossa vida se componha. Assi o fazia aquella Santa Princeza de 

Portugal Donna Joanna; tomava nos braços hũa Imagem do Menino JESUS 

quando à noite se recolhia a dormir, & fixando nella os olhos adormecia; & 

quando pella menhãa acordava os tornava a fixar nelle, para que a primeira 

cousa, que visse no dia, fosse o Menino JESUS, & a ultima cousa fosse o 

Menino JESUS; a este modo deviamos trazer nòs sempre diante dos olhos, 

& coração a este Menino nascido, para que a exemplo de sua nova vida, 

componhamos, & renovemos a nossa.»843 

Sugerindo a consideração de modelos de vida devotos, com o intuito de mover os 

cristãos a uma renovação interior que os conserve na graça e caridade de Deus, Gusmão 

pede-lhes que perscrutem, por via da meditação nos documentos propostos, o 

verdadeiro significado das palhinhas e dos paninhos que acolhem o Menino na lapinha. 

Assim, da mesma forma que Jeremias se cingiu com uns panos velhos para sair do 

lodaçal onde o tirano rei o havia lançado, aconselha os discípulos de Cristo a disporem-

se espiritualmente com a consideração dos paninhos que envolvem o infante para 

lograrem sair do lodaçal dos vícios em que a tirania do demónio, do mundo e da carne 

os tem presos. Instruídos nas virtudes reveladas por Jesus nascido em Belém, por meio 

de uma retórica analogia com o universo venatório, tão presente no quotidiano dos seus 

leitores, o autor, em representação dos devotos que buscam a perfeição de vida, 

interpela o «bom Jesus» para que satisfaça o seu desejo de se afastar das «feras» dos 

apetites e inclinações depravadas: 

«Succedame, ò bom Jesus, o que succede ao cachorro de caça, que quando 

vai seguindo pello faro a lebre, ou coelho, em dando no prado florido, com 

a suavidade das flores perde o tino, & deixa de seguir a fera. Entre eu no 

prado florido dessa Lapinha, chegue a perceber a suavidade de tantas 

flores, para que perca o faro de tantas feras, que desatinadamente sigo, que 

sam as feras dos appetites, & inclinaçaõ da natureza depravada, que me 

levão atraz de sy.»844 

                                                   
843 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 232. 
844 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 239. 
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Ao afirmar que o fim deste tratado consiste principalmente em afervorar a 

devoção ao Menino Jesus, assegura Alexandre de Gusmão que também os alunos da 

terceira classe, ou via unitiva, podem aprender com o santo mistério do nascimento o 

caminho para Deus, por via do desejo, do amor e da união ao Criador. Sendo esta 

matéria de maior complexidade, e propensa a excursões teológicas que não se 

coadunam com os destinatários que o autor tem em vista (menos eruditos e menos 

seguros do ponto de vista da discussão das questões centrais da fé católica), ainda 

assim, não deixou de a explicar de um modo simples e afetuoso, sugerindo os 

documentos mais apropriados para esta meditação. Retomando a apreciação das 

circunstâncias e atores presentes no santo nascimento, embora com a (re)interpretação 

que a orientação da argumentação exige, explica como o Filho Unigénito de Deus, mais 

com o exemplo do que com a palavra, revela os desejos da alma dos justos em o ver e 

gozar nascido naquela gruta. De modo emotivo, confessando-se um zeloso discípulo do 

divino mestre da Escola de Belém, o P.e Gusmão expressa a intenção de viver em união 

com Deus, revelando um sentido desejo de fazer também do seu coração um presépio 

para o receber: 

«Algũa hora me ha de servir o coração de pedra, para delle fazer hũa 

lapinha, em que vòs nasçais (…) Este he meu Deos, hei de fazerlhe hum 

tejupar, ou para melhor dizer hum prezepio, em que o glorifique; porque se 

o prezepio não he outra cousa, que hum apozento de animais, que outra 

cousa he meu coração, senão hum prezepio de animais, que saõ os brutais 

appetites, que nelle morão? Pois vinde, meu Senhor Jesus: Veni domine 

Iesu; vinde a nascer em meu coração, que nelle tendes hum prezepio para 

nascer; da dureza delle, como da pedra, podeis lavrar a lapinha. Nas teas do 

coração tendes os paninhos; nas veas tendes as palhinhas; & nos dous 

appetites, que nelle morão irascivel, & concupiscivel, tendes os animais; 

não vos faltarà nelle frio, porque a neve de minha tibieza, não o deixa 

aquecer com toda a consideração de vosso amor; & se nelle achastes vossa 

Mãy, & o Santo Joseph, pello desejo que tenho de os ter no coração, 

achareis hum prezepio formado, que muito vos agrade».845 

Os anseios da Virgem em ver nascido o Filho são também apresentados como 

eloquente lição para que os fiéis cristãos desejem amorosamente o Senhor e os 
                                                   
845 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 251. 
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pecadores procurem o seu Redentor. Com um discurso marcadamente afetuoso, o autor 

sugere que tal como a Mãe desejou, amou e serviu o menino Jesus, assim os devotos, 

com o desejo de o ver nascido, o devem procurar, ver e gozar tanto na noite de Natal 

como real e verdadeiramente no santíssimo Sacramento. Neste sentido, cuidando de 

confirmar a fé e aumentar a devoção deste mistério, além de recorrer a narrativas que 

exaltam o prodigioso aparecimento da figura do Menino na hóstia consagrada846, o 

padre jesuíta recomenda que o crente se disponha convenientemente para receber Cristo 

sacramentado, advertindo todos aqueles que, por terem o gosto depravado com as 

doçuras da vida temporal ou com o amargo da culpa, comungam na noite de Natal, mas 

não sentem o efeito comunicado aos que deveras o desejam. Deste modo, para afervorar 

nos mais tíbios o desejo de receber Cristo no seu coração, por intermédio da eucaristia, 

verteu «em romance» um excerto de Philomena, atribuída a S. Boaventura847, propondo, 

em quadras de sabor popular e abundantemente afetuoso, a meditação deste mistério 

para alcançar o infinito amor divino848: 

                                                   
846 De acordo com o autor, as «notáveis histórias» do Menino avistado nas hóstias eram também uma 
estratégia orientada para promover uma adequada preparação para o sacramento eucarístico: «E por 
ventura seja esta a causa, porque as mais das vezes, que o Senhor quiz confirmar com algum portento a fé 
deste Mysterio, foi apparecendo na Eucharistia, em fórma de Menino nascido de pouco, de que ha muitas, 
& muy notaveis historias. E não serà fóra de intento refeir aqui algũa das principais, para que chegando à 
Sagrada Cõmunhão, com a consideração de que recebemos ao Menino nascido naquella Hostia, fartemos 
os desejos, que temos de o recever, & gozar nascido.» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido 
no Prezepio, p. 261). 
847 Cf. «S. BONAVENTURAE S. R. E. CARDINALIS EPISCOPI ALBANENSIS, PHILOMENA», in 
SANCTI / BONAVENTURAE / EX ORDINE MINORUM / S. R. E. EPISCOPI CARD. ALBANENSIS 
/ EXIMII ECCLESIAE DOCTORIS / OPERA / SIXTI V. PONT. MAX. / JUSSU DILIGENTISSIMAE 
EMENDATA, Et in hac nova Editione  tres in Partes tributa; quarum una Certa; altera Dubia; Supposititia 
tertia complectitur. / TOMUS DECIMUSTERTIUS. / VENETIIS. MDCCLVI. / EX TYPOGRAPHIA 
JOAN. BAPTISTAE ALBRITII HIER. F. / SUPERIORUM PERMISSU. p. 340. Sobre estes poemas 
latinos traduzidos por Gusmão, veja-se também Mário MARTINS, «Os antecedentes literários do 
rouxinol de Bernardim Ribeiro», In: Revista Colóquio/Letras, n.º 27, set. 1975, p. 20-31. 
848 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 269-270. Após a transcrição em 
latim, faz o autor a tradução para romance de «O, praedulcis parvule, puer sine pari». 
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«Meu parvulozinho, 
Que não tendes par, 
Feliz, quem levar 
De vòs o abracinho. 
 

Feliz, quem lambera 
Os pés, & as mãozinhas, 
E as lagrimaszinhas 
Vo las detivera. 
 

Feliz, finalmente 
Quem só aqui morasse, 
E obsequios dobrasse 
Continuadamente. 
 

Ay, pois não convem, 
Que eu chegue a abrandar 
Ao Menino, & chorar 
Com elle tambem. 
 

Ay, pois seus membrinhos 
Não posso aquentar, 
E nem sempre estar 
Iunto aos bercinhos. 
 

Nada este Menino 
Aborreceria; 
Antes se riria 
Como pequenino. 
 

Tambem se doeria 
Deste pobrezinho, 
e com chorozinho 
Perdão me daria. 
 

Feliz quem podesse 
A sua Mãy servir, 
Para então pedir 
Que lhe concedesse. 
 

Hũa vez no dia 
Ao Filho Beijar, 
E com elle brincar 
Por galanteria. 
 

Oh como de gosto 
Banhos lhe fizera, 
E agoa trouxera 
Com suor de meu rostro. 
 

Nisto sempre andara 
Da Mãy ao gostinho, 
E do pobre Filhinho 
Os panos lavàra.» 

 

 

 

 

 

Justificando a simplicidade e ingenuidade do texto poético traduzido, a ternura 

sugerida pelos diminutivos familiares e os suspiros indiciadores do amor devotado ao 

menino com a consideração de que «mal poderà pronunciar a lingoagem do amor, quem 

não sabe o seu Alphabeto»849, Gusmão lembra que para o anjo divulgar a notícia da 

                                                   
849 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 272. 
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natividade não buscou os escribas de bom entendimento, mas antes os pastores de boa 

vontade. Por conseguinte, assegurando que para a compreensão deste mistério de amor e 

caridade mais servem as boas vontades que os bons entendimentos, aconselha os 

cristãos a agradecer a maior prova de amor dada por Deus, tanto no nascer como no 

morrer, reduzindo-se ao breve corpo de um infante nascido de um só dia para depois nos 

ressuscitar à vida da graça. Com igual propósito, com recurso ao poder de persuasão de 

representações emblemáticas sobejamente conhecidas, Gusmão propõe que da mesma 

forma que o amor profano é reconhecido na figura de um rapaz vendado e armado com 

setas, arco e aljava, assim os devotos devem perceber como Deus pintou a figura do 

amor divino no Menino de Belém, elucidando que «as vendas saõ seus panos, o arco a 

sua lapinha, a corda as faixas, as settas as palhas, & a manjedoura a aljava»850, 

afirmando ser esta uma poderosa vista para constranger os afetos, solicitar o amor e 

mover a compaixão dos homens. Assim, fazendo uso de estratégias discursivas que se 

aproximam da moda literária da «transformação ao divino», tão comum em poetisas 

como soror Violante do Céu, por exemplo, apropriando-se e reorientando a significação 

de tópicos do universo amoroso, repetindo que são os olhos a boca por onde o amor fala 

e as lágrimas as vozes por onde o coração se explica, Gusmão enfatiza como o Deus 

Menino manifesta o seu afeto pelos homens com as lágrimas que chora, enfaixado nos 

seus paninhos, tendo uma manjedoura de brutos por berço e umas palhinhas por colchão 

– «estreito leito para vossa grandeza, mas theatro muy amplo para vosso amor»851, 

sentencia –, exortando o cristão para que à vista de tais exemplos do amor divino 

mantenha o seu coração disposto de modo condigno para o receber e amar852. 

De acordo com a doutrina exposta, considerando que toda a perfeição se resume à 

inteira conformidade com a vontade divina e à união amorosa com Deus, empenhou-se 

Gusmão em demonstrar que nas circunstâncias do santo nascimento do Menino podem 

os discípulos já perfeitos, e apenas esses, aprender a sabedoria indispensável para 

unirem as suas almas com o Pai Eterno. Assim, facultando aos leitores o conhecimento 

de como por via da união hipostática Jesus se juntou aos homens, podendo pela 

consideração deste mistério honrar Deus feito homem e homem feito Deus, o autor 

                                                   
850 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 279. 
851 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 291. 
852 Leia-se, entre outros, o artigo de Isabel MORUJÃO, «Entre o profano e o religioso. Processos de 
divinização na poesia de Soror Violante do Céu», Península. Revista de Estudos Ibéricos, nº 1, 2004, pp. 
277-287. 
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exige que da mesma forma que Ele se ligou aos homens por união real, assim os fiéis 

cristãos se esforcem por chegar a ele por união de amor. Com um discurso didático, 

cumprindo uma função catequética, explica que da mesma forma que no altíssimo 

mistério da Santíssima Trindade sendo três as pessoas, são todas uma só na natureza de 

Deus, também no mistério da Encarnação, unindo-se o divino Verbo com a natureza 

humana, se forma uma só pessoa, como é de fé cristã: Non duo tamen, sed unus est 

Christus. Por conseguinte, afirmando não ser o amor menos poderoso para unir as 

vontades do que foi para juntar as naturezas divina e humana em Cristo, o padre jesuíta 

exorta os devotos a que renovem as suas ações e o seu sentimento piedoso com a 

consideração de quanto o santo Menino se alegra com os que na festa de Natal se 

aplicam no desejo de se unir a Ele por virtude das suas faixas, paninhos e palhinhas, que 

são as cordas da pobreza, misericórdia e caridade com que ata a alma e os laços de amor 

com que prende o espírito. Em síntese, assim como a consideração da cruz propicia a 

união da alma com Cristo, o autor propõe igualmente a meditação do presépio como 

exercício acomodado para alcançar a união com Deus, celebrando com as almas cristãs 

que o reconhecem pela fé e o amam pela caridade «aquelles divinos despozorios, que 

começou na lapinha nascendo, & consumou na Cruz morrendo»853. 

3.2. «perseveremos na Cruz, morramos na Cruz»: a doutrina pelas palavras e 

exemplo da paixão de Cristo 

Do mesmo modo que comentou todas as circunstâncias do nascimento do Senhor 

no presépio, explicando os pontos principais deste mistério da fé católica, Alexandre de 

Gusmão explorou também os significados espirituais dos pormenores referentes aos 

mistérios da crucificação e morte de Cristo. Antes de revelar os ensinamentos 

oferecidos por Cristo nos passos da sua paixão e morte de cruz, o autor, porventura 

tendo em vista leitores com menos conhecimentos religiosos, faz uma revisão dos 

principais momentos históricos e comenta as circunstâncias mais imediatas deste 

mistério cristológico. Neste âmbito, começa por dar conta de que a Árvore da Vida foi 

plantada no monte Calvário por mandado de Pilatos e a requerimento dos pontífices, 

                                                   
853 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 307. Dialogando com Jesus, 
interroga-se Gusmão: «se a consideração de vossa Cruz foi bastante para que hũa alma se pregasse nella 
com vosco: Christo afixus sum Cruci, porque não serà bastante a consideração de vosso Prezepio, para 
que minha alma se pregue nelle com vosco tambem?» (p. 304). 
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escribas e fariseus de Jerusalém, no ano quatro mil e trinta e quatro da era da criação do 

mundo, contando pelo ano em que foi Cristo crucificado. Seguindo o texto bíblico, 

lembrando que Deus preveniu de imediato o nascimento e a morte de seu Filho na cruz 

para remédio do pecado de Adão e a consequente condenação dos homens, o P.e 

Gusmão justifica a dilação por tantos anos do socorro espiritual do género humano com 

a necessidade de se esperar pelo nascimento da puríssima e santíssima Maria, filha de 

Ana e Joaquim, única mulher digna de ser Mãe de seu unigénito Filho. Com um 

raciocínio esquemático, sem qualquer fundamentação mais complexa de ordem 

teológica, assegura o autor que o mês, o dia e a hora em que a Árvore da Vida foi 

plantada correspondem na sua essência às circunstâncias em que Cristo foi crucificado. 

Quanto à data, refere que foi plantada no dia 25 de março, no qual celebra a Igreja a 

festa da Encarnação e a memória do Bom Ladrão. O dia foi o de sexta-feira, o mesmo 

em que Adão foi criado, comeu do fruto proibido e foi expulso do Paraíso, dia do 

sacrifício de Isaac no monte Calvário, dia da saída dos filhos de Israel do Egito pelo 

Mar Vermelho. Tratando da hora, afirma que no mesmo momento em que Adão fechou 

as portas do Céu, comendo da Árvore interdita, ao meio-dia, Cristo as abriu morrendo 

na cruz. Acrescenta ainda que esteve a Árvore da Vida três horas em pé, precisamente 

as mesmas em que esteve o Senhor vivo na cruz. Note-se, contudo, que embora o padre 

jesuíta discorra sobre as circunstâncias temporais em que a Árvore da Vida foi plantada, 

ligando-as ao momento em que se obraram os mistérios da redenção humana, sublinha a 

ideia de que o mais importante é que os cristãos não os considerem supersticiosamente 

ou com vã curiosidade, mas antes se preparem com o conhecimento de que no dia do 

Juízo a cruz há de ser a medida das suas obras, avisando que «só pelos que forem 

conformes aos de Christo em sua Paixaõ, se haõ-de medir os annos da nossa 

eternidade»854. 

Conhecedor das divinas letras, Gusmão apresenta as principais figuras que 

anunciaram antecipadamente o sacrifício da cruz pelo qual os cristãos asseguram a vida 

sempiterna, recomendando-lhes que tragam este mistério de contínuo em suas 

memórias. Principiando pela Árvore da Vida que Deus plantou no Paraíso terreal, 

explica que enquanto esta tinha virtude de causar a vida temporal, acabando contudo por 

ser ocasião do desterro pelo pecado de Adão, pelo merecimento de Cristo tem a cruz 

virtude de causar a vida eterna, abrindo a porta do Paraíso celestial. Abel, morto por 

                                                   
854 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 9. 
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inveja do seu irmão, foi sinal de Cristo crucificado pela inveja do seu povo; mas com 

uma diferença significativa, porque se o sangue do primeiro clamava por vingança, o de 

Cristo implorava pelo perdão. Noé na arca do dilúvio, como Cristo na cruz, foi 

igualmente reconciliador da ira divina contra o mundo, da mesma forma que o sacrifício 

de Isaac no monte Moriá representou o de Cristo no Calvário. Também Moisés foi 

figura do Filho de Deus em muitos mistérios: Moisés tirou do cativeiro o povo de Deus 

pelo Mar Vermelho, Cristo resgatou o género humano por virtude do seu sangue; 

Moisés fez notáveis maravilhas por intermédio de sua vara, Cristo fez maravilhas muito 

maiores por força de sua cruz; Moisés, depois de ter conduzido o seu povo à terra de 

promissão, morreu por obediência a Deus no monte Nebo, Cristo morreu por obediência 

ao Pai no monte Calvário para oferecer ao seu povo a Pátria celestial. Segundo Gusmão 

a mais exata das figuras de Cristo em sua Paixão foi, contudo, o santo Job: ao passo que 

Job foi rei de Idumeia, Cristo foi rei do Céu; sendo Job desapossado de todas as 

riquezas e bens, Cristo foi despido de todas as vestiduras até ficar nu na cruz; tendo Job 

sido privado de toda a família, foi Cristo privado de todos os discípulos; Job foi feito 

uma chaga dos pés à cabeça, Cristo feito uma chaga por todo o corpo; padeceu Job 

tristezas, tédio, escrúpulos e angústias várias, sofreu Cristo igual ânimo do Horto até à 

cruz; Job sofreu grandes afrontas dos amigos e parentes, Cristo, julgado blasfemo e 

sedicioso, sofreu afrontas dos sacerdotes e magistrados; e se Job tudo padeceu com 

suma paciência, humildade e constância, Cristo mais suportou ainda até à morte de cruz. 

Deste modo, embora acentue a exemplaridade destas figuras bíblicas, Gusmão sublinha 

o maior proveito espiritual que se pode retirar da meditação da figura de Jesus 

crucificado, o qual por virtude da sua morte deu a vida aos homens e com a eficácia do 

seu exemplo lhes ensina a ciência para abraçar todo o bem e fugir de todo o mal, 

instruindo-os com a mortificação das paixões o alimento da alma com as virtudes que 

asseguram a perfeição de vida e a salvação eterna855. 

Começando a análise da Árvore da Vida pela raiz, afirma Alexandre de Gusmão 

que todo o mistério da redenção se funda na união da divindade e humanidade de 

Cristo, morto na cruz para remir os pecados dos homens com seu sangue. Assegura, 

deste modo, que nem o Verbo divino nos pudera libertar do pecado se não fosse 

homem, porque só na condição humana podia morrer, nem podia ser apenas a 

humanidade de Jesus a raiz desta Árvore, porque somente pela condição divina teve o 

                                                   
855 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 17-19. 
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poder de redentor. Cumprindo o objetivo de instruir os fiéis nos princípios básicos da 

doutrina cristã, seguindo a lição de S. Tomás, esclarece que a divindade de Cristo se 

concretiza de três modos: por essência, presença e potência, como se verifica em todas 

as criaturas; por graça santificante, identificada nos justos; por razão da união 

hipostática, que só a Cristo se aplica, por ser verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, 

uma vez que como homem não podia satisfazer dignamente pelos pecados e como Deus 

não podia padecer e morrer. Para o esclarecimento deste dogma, assegurando a certeza 

da sua exposição doutrinal com a afirmação de que «He de fé, que o negocio de nossa 

redempçaõ, assim como começou com a Encarnaçaõ, assim se consummou com a morte 

de Cruz», junta a fé em Cristo com a fé mariana para explicar que Deus esperou o 

consentimento de Maria na Encarnação do Divino Verbo porque quis que a Virgem, 

pelo seu merecimento, tivesse parte na obra de reparação do género humano, 

concorrendo Deus com a Divindade e a Senhora com a Humanidade856. 

De modo a confirmar que a raiz dos justos se firma em Cristo crucificado, 

Alexandre de Gusmão explica que no sentido tropológico esta raiz consiste na justiça ou 

graça santificante que dá vida sobrenatural à alma, dela nascendo as virtudes da fé, 

esperança e caridade e demais obras meritórias, todas arraigadas na cruz de Cristo; no 

sentido anagógico, identifica-se com a eternidade, porque todas as obras e intenções dos 

perfeitos se devem orientar para a vida celestial. Assim, embora apregoe que aquele que 

se converte à fé de Cristo, pondo toda a sua esperança na cruz e nos merecimentos do 

Salvador, vive fortalecido na caridade divina, perdendo-se aqueles que se fiam nas 

riquezas, honras e favores do mundo, o padre jesuíta adverte que é vã esperança «viver 

toda a vida em peccado fóra da graça de Deos, fiados só na Cruz, e Sangue de 

Christo»857. Neste sentido, repetindo do Eclesiástico que a raiz de toda a santidade é o 

temor de Deus, porque com o receio de ofender o Pai Eterno se assegura a graça em que 

as restantes virtudes se fundam, distingue o temor filial, ou temor da culpa, do temor 

servil, ou temor da pena. Assim, ao mesmo tempo que persuade os cristãos a ponderar 

devidamente o amor de Cristo ao dar a vida pelos homens e o amor de Deus ao entregar 

o Filho unigénito para que alcançassem a vida eterna, recomenda também a importância 

do temor servil para a conservação da graça, lembrando as múltiplas ameaças que 

                                                   
856 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 25. Sendo raiz do nascimento de Cristo e 
conformando-se inteiramente com a vontade de Deus na morte do Filho, Gusmão justifica também a 
atribuição a Maria da função de «Corredentora». 
857 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 31. 
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pesam tanto sobre a vida temporal como sobre a vida espiritual. 

Seguindo o comentário doutrinal da metáfora da Árvore da Vida, Gusmão explica 

que o tronco se firma no infinito merecimento de Cristo por meio da sua cruz, 

comunicando-se o sangue pela raiz a toda a Árvore de modo a satisfazer a justiça 

ofendida e a majestade de Deus. Escolhendo o Senhor para remédio dos homens um 

meio tão custoso como a cruz, de todas a morte mais afrontosa e cruel, esclarece o 

jesuíta que se deveu, em primeiro lugar, à obediência ao Pai Eterno, para que pela 

grandeza da satisfação se conhecesse a gravidade da culpa dos pecadores; em segundo, 

por ser Jesus o intermediário entre Deus e os homens, morrendo por isso na cruz, entre 

o Céu e a Terra; em terceiro, para que melhor solicitasse o afeto humano à vista de tal 

ato de amor; em quarto, para que fosse opróbrio dos homens, padecendo o suplício mais 

vil e infame de todos; em quinto, para que se considerasse como da mesma forma que 

por meio de um lenho, ou da «árvore do conhecimento», se perderam os humanos, por 

meio de outro lenho foram recuperados; em sexto, para que a cruz fosse arma contra 

todos os inimigos da alma e remédio para todas as enfermidades espirituais; por fim, 

tendo o sangue de Cristo a virtude de lavar as manchas do pecado, escolheu o Filho de 

Deus a morte de cruz porque nela se quis «propor por espelho de todas as virtudes»858 e 

servir de exemplo a todos os mártires, padecendo todo o género de penas e tormentos. 

Considerando em pormenor todos os mistérios que se relacionam com a Árvore da 

Vida, Gusmão elucida que a cruz era composta de quatro sortes de árvores sagradas: o 

cedro, símbolo da imortalidade, e o arcipreste, símbolo da retidão, formando a «parte 

arvorada»; a palma, símbolo da vitória, a parte que se atravessava; e a oliveira, símbolo 

de paz e misericórdia, a tábua do título. Com a morte de cruz, estes benefícios foram 

comunicados aos fiéis devotos, concedendo-lhes a imortalidade, aos justos a retidão, aos 

que pelejam a vitória e a todos os humanos a sua misericórdia. Neste ponto, recorda 

ainda as quatro medidas que S. Paulo atribuiu à cruz: Longitudo, significando a sua 

predestinação para instrumento da redenção dos homens; Latitudo, representando a 

virtude que se estende por toda a eternidade; Profundum, chegando ao inferno de onde 

Cristo retirou as almas dos Santos Padres; e Sublimitas, uma vez que por virtude da cruz 

nos mereceu Cristo a glória eterna. Por estes significados, aconselha os cristãos a 

padecerem todas as tribulações e perseguições com constância e paciência, elogiando 

todos aqueles que se conformam com a cruz, a qual, precisa, «naõ só nas cazas, e 

                                                   
858 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 38. 
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praças, mas nos templos, e altares he adorada com adoraçaõ de Latria, que só a Deos se 

deve, só por haver sido nella crucificado JESU Christo verdadeiro Deos»859. Assim, 

assegurando que o cristão que se arma com a cruz mais eficazmente conserva a graça da 

alma, faz depender o progresso no caminho da perfeição espiritual da profundidade das 

raízes que lançar na humildade aprendida em Jesus crucificado. 

Prosseguindo a exploração da analogia entre a Árvore do Paraíso e a figura de 

Jesus crucificado, o sacerdote jesuíta identifica o sangue de Cristo com a água que a 

rega, atribuindo-lhe a propriedade de lavar as consciências da culpa e remir a pena pelos 

pecados, e em particular para limpar a imundície que ofende a virtude da castidade, 

recomendando a consideração do amor revelado por Deus neste sacrifício como meio 

muito útil para o cristão se assegurar na ocasião da tentação. E da mesma forma que a 

água tem virtude de apagar o fogo, tem o sangue de Cristo a virtude de mitigar a ira de 

Deus contra os pecadores, bastando o sangue de um só para lograr o que não fora 

possível por numerosíssimos mártires e santos anteriores, a tal ponto que, assevera o 

autor, «Se no Inferno cahisse huma só gotta desta agua, ou huma pinga deste Sangue, 

ella só bastava para apagar todas aquellas lavaredas»860. Além do sangue vertido das 

cinco chagas de Cristo, foi a Árvore da Vida regada com as lágrimas que na cruz 

derramou. Deste modo, afirmando que «para nossa redempçaõ tanto montaõ as 

lagrymas dos olhos de Christo, como o sangue de suas veas»861, o autor salienta que a 

meditação do Filho de Deus pregado na cruz, com o sangue vertido pelas cinco chagas e 

as lágrimas derramadas na face, constitui um motivo capaz de converter os pecadores 

mais empedernidos862. Neste passo, Gusmão traz ainda à colação a questão debatida 

entre os expositores acerca de terem saído os dois humores, a água e o sangue, 

juntamente pela mesma abertura ou em qual dos lados do corpo do Senhor penetrara a 

lança do soldado. Rebatendo opiniões críticas, incluindo dos reformadores, conclui que 

saíram em separado o sangue e a água verdadeira que Deus ali criou, «e naõ fleima, ou 

                                                   
859 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 45. 
860 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 52. 
861 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 56. 
862 «Havia de trazer a si os peccadores; porque com seu exemplo os mais empedernidos peccadores se 
haviaõ de converter; porque vendo-o pregado em huma Cruz, vertendo sangue por cinco fontes, e 
lagrymas pelas duas dos olhos, naõ seriaõ os corações mais duros, que o diamante, que com o sangue 
deste Divino Cordeiro se naõ abrandassem. (…) E que peccador haverá taõ duro, que vendo a nosso 
Salvador em huma Cruz banhado de sangue no corpo, e de lagrymas nos olhos, naõ chore juntamente seus 
peccados.» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 56-57). 
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foro de sangue, como cuidou Calvino»863. À água e sangue de Cristo atribui o padre 

jesuíta os principais mistérios pertencentes à redenção dos homens e à formação da 

Igreja Católica, em particular pelos sacramentos do batismo, com o qual nasce a Igreja, 

da penitência, com o qual se limpa do pecado, e da eucaristia, com o qual se alimenta, 

recomendando que ao chegar à mesa da comunhão o crente considere que põe na boca o 

lado aberto de Cristo e bebe de seu sangue e ao chegar à penitência que bebe de sua 

água: 

«Quanto ao da Sagrada Communhaõ passa assim na realidade; porque nella 

realmente se contèm a Carne, e Sangue de JESU Christo. Quanto ao da 

Penitencia assim como a agua do Bautismo lava a Alma do peccado 

original; assim o da Penitencia lava a Alma dos peccados actuaes; e para se 

fazer frutto, he esta huma muito devota consideraçaõ»864. 

Ainda com esta consideração, seguindo a lição do «devoto Thomás de Kempis», 

aconselha que, por meio da compunção, ou contrição, levem os cristãos os peitos 

abertos – rasgando os corações, e não as vestiduras, sublinha –, descobrindo os 

pensamentos ao sacerdote e confessando todos os pecados, o que se não pode 

dignamente fazer sem dor. Deste modo, com uma confissão verdadeira, sincera e inteira, 

da chaga de Cristo sairá a água da graça que lava a alma do pecador e o sangue da 

penitência com que a Deus se satisfaz pela culpa. 

Sendo a raiz da Árvore da Vida santíssima por constar da dupla natureza de 

Cristo, divino e humano, e consistindo o tronco nos seus merecimentos, Gusmão aplica-

se na demonstração de que igualmente santos são os ramos desta Árvore, referindo-se a 

«tudo aquillo, que Christo padeceo, obrou, e fallou na Cruz». E para melhor expor as 

virtudes e os efeitos destes ramos, recorre o sacerdote inaciano a uma comparação entre 

as aves do céu que repousam na ramificação de uma mostarda e as almas devotas que 

meditam nos mistérios dolorosos da cruz, incapazes de suster as lágrimas: 

«sendo a menor semente de todas, semeada na terra lança taes ramos, que 

podem descançar nelles as aves do Ceo (…). Este graõ de mostarda, como 

diz Saõ Gregorio, significa Christo, e em nenhum mysterio com mais 

propriedade, que na Cruz: as aves do Ceo saõ as almas devotas, que à sua 
                                                   
863 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 58. 
864 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 60 
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sombra meditaõ nas dores, que elle padeceo na Cruz; e assim como o graõ 

de mostarda por sua acrimonia faz vir as lagrymas aos olhos, assim as 

almas pias, rumiando os mysterios destes ramos, experimentaõ tal moçaõ, 

que os naõ podem meditar sem lagrymas»865. 

Desejoso de estimular entre os cristãos um sentimento de verdadeira compunção 

perante os sofrimentos a que Cristo foi sujeito no Calvário, relembrando o costume 

judaico de oferecer um copo do vinho mais generoso aos condenados, Gusmão sublinha 

como depois de terem dado aos dois ladrões vinho puro, os fariseus por tormento e os 

soldados por escárnio misturaram com ímpia crueldade o fel no copo do Senhor. À luz 

da determinação de Cristo, anima os cristãos a não recearem de beber tal cálice, antes 

tragando os amargos da vida temporal em conformidade com a sua morte de cruz, 

garantindo que «Todos os trabalhos, e molestias desta vida saõ copos, com que Deos 

nos brinda» e avisando que «nem todos podem ser de vinho puro, tambem vem 

misturado com fel866». No mesmo sentido, esclarece que o homem que depois de beber 

o vinho do deleite sente o amargo do fel, que é o remorso de consciência, e por tal 

amargo desenvolve um ódio ao deleite, esse pecador pode ainda esperar a emenda e a 

salvação; pelo contrário, aquele que depois de beber o vinho do pecado, sem sentir o fel 

da culpa, faz escárnio do Senhor, esse está irremediavelmente perdido. 

Não menos afrontoso foi o segundo tormento infligido a Jesus, baseado no 

costume dos judeus de crucificar os condenados totalmente nus e por permissão do juiz 

apoderarem-se os algozes das vestiduras dos executados. Esclarecendo de antemão que 

«por naõ offender os olhos dos Fieis, custumaõ pintar o Senhor coberto com huma 

toalha»867, Alexandre de Gusmão pinta um retrato de Cristo sofrente na cruz que visa a 

comoção e consequente renovação espiritual dos leitores pios. De forma crua, acentua 

como no momento de maior suplício, para mais o lastimarem, padeceu as dores 

resultantes de lhe arrancarem as vestes pegadas às chagas, sugerindo que contemplem 

ainda como para despirem o Senhor primeiro lhe arrancaram a coroa de espinhos da 

cabeça, voltando depois a colocar-lha para aumentar as suas dores, «pelo qual foy a cara 

do Senhor taõ ensanguentada, e desfigurada» e «ficou o corpo do Senhor cuberto de 

                                                   
865 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 62. 
866 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 66. 
867 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 67. 
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huma pasta de sangue, que lhe servio de púrpura»868. E se Adão e Eva perderam no 

Paraíso duas vestes, uma branca da inocência original e outra púrpura da imortalidade, 

segundo Gusmão, Cristo tomou sobre si uma vestidura formada do sangue do cordeiro 

imaculado tanto para suprir as vestes que os nossos primeiros pais perderam, como para 

cobrir toda a Igreja com os efeitos da sua redenção. Neste âmbito, da mesma forma que 

o crente que se batiza despe o homem velho e veste o novo, Gusmão exorta os fiéis a 

que dispam os maus hábitos e vistam os de Cristo para serem bem-aventurados. 

Com a apresentação de curtas reflexões sobre os principais momentos da paixão 

de Cristo, textos propostos para orientar os fiéis no exercício da oração que conduz à 

perfeição espiritual, Gusmão sugere a meditação de como, no ponto em que havia de 

subir à cruz, posto de joelhos, mãos e olhos levantados ao Céu, se ofereceu o Filho em 

sacrifício a seu Eterno Pai, renovando o voto que fizera ao entrar no mundo temporal 

pelo mistério da Encarnação, oferecendo-se com perfeito uso da razão e inteira vontade 

em satisfação dos pecados dos homens. Ponderando todos os pormenores, e comentando 

o raciocínio dos principais expositores bíblicos, o autor considera o modo como Cristo 

foi crucificado, se estirado no chão ou depois de arvorada a cruz. Insistindo no seu 

propósito de sublinhar a crueldade deste sacrifício, procura suscitar uma aguda reflexão 

sobre as dores que o Senhor terá padecido ao levantar e firmar a cruz no lugar 

preparado. Finalizando sempre a questão em análise com uma resposta acomodada aos 

seus objetivos doutrinais, ainda que muitas vezes tomada de outros, após sugerir 

mentalmente a violência da ação dos algozes, pressupondo que «todos seus ossos se 

desconjuntariaõ»869, os nervos e as veias se estirariam, as chagas se renovariam, 

trespassadas as mãos e os pés com duros cravos, conclui que, conforme foi revelado a 

Santa Brígida, foi o Senhor pregado com a cruz levantada, por ser o rigor de tão terrível 

suplício o modo que incutia maior terror ao povo. Deste modo, Gusmão enfatiza a 

concordância entre a vontade com que o Senhor se ofereceu ao sacrifício e a extrema 

violência do ato de crucificação, procurando, por via de imagens fortes e impressivas, 

suscitar a emoção dos fiéis que os conduza à reforma interior e ao desejo de perfeição: 

                                                   
868 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 69. Sobre a evolução do sentimento religioso em 
torno da imagem do Cristo sofrente, e do significado das notações cromáticas baseadas no vermelho do 
sangue e das sugestivas descrições, acentuadamente realistas, remetemos para os artigos de José Adriano 
de Freitas CARVALHO referidos anteriormente, «Evolução na evocação de Cristo sofrente na Península 
Ibérica (1538-1630)», in Homenaje a Elías Serra Ráfols, II, Universidad de La Laguna, La Laguna, 1970, 
pp. 47-70; e «Achegas ao estudo da influência da Arbor Vitae Crucifixae de Ubertino da Casale e da 
Apocalypsis Nova em Portugal no século XVI» in Via Spiritus, 1, 1994, pp. 55-109. 
869 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 71. 
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«Arremetendo os algozes ao Senhor «como caens raivosos», «com tal 

crueldade o estenderaõ na Cruz, que todos os seus membros se 

desconjuntaraõ, os nervos, e veas se estiraraõ, e as chagas com novas dores 

se renovaraõ, trespassando maõs, e pés com duros, e penetrantes cravos, 

primeiro as maõs, e depois os pés, que o Senhor offereceo com aquella 

vontade, com que nos amou, e com mayor promptidaõ offerecia o Senhor 

as maõs, do que os ministros offereciaõ os cravos»870. 

Por via dos seus textos, eivados de um visualismo que tem evidentes raízes na 

espiritualidade proposta nos Exercícios Espirituais inacianos, Gusmão propõe que o 

cristão percorra com a mente (e também o coração) os passos da paixão do Senhor, 

preso871, apresentado diante do pontífice Annás e julgado digno de ser morto872, 

blasfemado por falsas testemunhas perante Caifás873, acusado em presença de Pilatos874, 

observado pela vã curiosidade de Herodes e depois julgado e escarnecido. Sendo Cristo 

vestido de uma roupa branca de escárnio e enviado de novo a Pilatos, «taõ escarnecido 

por nosso amor, tido por louco», num discurso sensorial, o autor interpela o leitor a 

considerar «com que risos dos Cortesaons, com que baldões dos algozes, com que 

apupadas dos rapazes, seria trazido pelas ruas de Jerusalem»875, afrontosamente 

                                                   
870 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 72-73. Discutindo o número de cravos usados 
na crucificação do Senhor, recordando a habitual afirmação de que foram três, de acordo com a maior 
parte das imagens que representam os crucifixos, Gusmão sustenta ser mais provável que fossem quatro, 
uma vez que quatro são os membros do corpo, quatro eram os cravos conservados como relíquias, quatro 
foram as chagas impressas nas mãos e nos pés de S. Francisco. E mesmo no caso da imagem de Cristo 
crucificado que se achou formada no coração de Santa Clara de Montefalco, justifica o autor que apenas 
se representassem três cravos porque assim o meditava a Santa. Do mesmo modo, para comprovar a 
opinião de que os cravos das mãos penetraram entre os pulsos, atravessando toda a mão, com Cornélio a 
Lapide argumenta que o prego conservado em Roma pela sua dimensão valida esta interpretação e, com 
mais força de prova, aponta o santo sudário guardado em Turim, cuja imagem impressa do Senhor 
comprova esta descrição com os sinais visíveis das chagas. Afirma ainda que além dos cravos, como diz 
Santo Hilário, as mãos ou braços do Senhor foram também atados na cruz com cordas, sendo tão 
dificultoso sustentar o seu corpo somente com os cravos, dando testemunho de que se guardavam estas 
cordas igualmente em Roma, no templo de Santa Cruz. 
871 «Da prizaõ de Christo N. Senhor», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 113-
115. 
872 «Da Apresentaçaõ de Christo diante do Pontifice Annás», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os 
dias da semana, pp. 115-116. 
873 «Da Apresentaçaõ de Christo ante Caifás, e do que ahi passou», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos 
os dias da semana, pp. 117-118. 
874 «Da Apresentaçaõ de Christo ante o Presidente Pilatos», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias 
da semana, pp. 118-120. 
875 «Da Apresentaçaõ de Christo ante Herodes», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da 
semana, pp. 120-121. 
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comparado a Barrabás para uma «eleiçaõ taõ barbara, e cruel»876, açoitado na coluna877, 

vestido por zombaria com uma roupa púrpura, coroado de espinhos878 e tendo na mão 

por cetro um pedaço de cana, supliciado com bofetadas, escárnios e baldões, 

escarnecido, com os joelhos em terra, como rei de zombaria aquele que é Rei do Céu e 

da Terra. Com a representação verbal de como foi apresentado por Pilatos na miserável 

figura do Ecce Homo, «coroado de espinhos, com huma cana em a maõ, huma purpura 

de escarneo, huma corda ao pescoço»879, Gusmão apela à comoção perante a 

condenação à morte do Filho de Deus: 

«os olhos quebrados, todo ensanguentado, coroado de espinhos, com a cruz 

ás costas para o Calvario, entre dous ladrões para mayor affronta, soando 

diante a trombeta funebre entre a voz do pregoeiro, e alarido da gente, com 

incrivel affliçaõ, sobre os baldões dos algozes, e molestias do caminho.»880 

Despido e lançado sobre a cruz, descreve como «o foraõ pregando nella de pés, e 

maõs com duros, e penetrantes cravos, rompendo vêas, e atravessando nervos por partes 

taõ delicadas», até que, depois de crucificado, «o levantaraõ em alto com grandes vozes, 

e alaridos, sentindo novas dores no lugar dos cravos [e] os rios de sangue, que correriaõ 

de suas Divinas Chagas», padecendo afrontas e vitupérios e sofrendo as injúrias dos 

                                                   
876 «Sa comparaçaõ de Christo com Barrabás», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, 
pp. 121-122. 
877 «Dos açoutes que Christo recebeo á columna», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da 
semana, pp. 123-124. Denunciando a ingratidão dos homens perante as dores recebidas por Cristo em 
virtude dos seus pecados, propõe a consideração de «como começaraõ aquelles algozes a descarregar 
sobre as delicadissimas carnes de teu Salvador, cinco mil trocentos e quarenta e seis açoutes, ora com 
varas nodosas, ora com azorragues; e, como alguns contemplaõ, cadeas de ferro». Acusando os pecadores 
de infligir sobre as costas do Senhor novos golpes cada vez que caem em pecado, a fim de os mover à 
contrição reparadora, insiste nos motivos visuais que reconstituem a flagelação de Cristo, condoendo-se 
de que «assim como desataraõ o Senhor da columna, cahio esvaido do Sangue por terra, sem haver quem 
delle se compadecesse; e assim engatinhando pelo cham, que todo estava banhado de seu precioso 
Sangue, tomou suas vestiduras.» 
878 «Da coroaçaõ de espinhos», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 124-126. 
Aproveitando todos os momentos deste mistério, Gusmão exorta o pecador a considerar como cingiram 
«sua sagrada Cabeça com huma coroa de settenta e dous espinhos, que cruelmente penetrava, e lastimava 
sua cabeça. Pondera como atravessaõ a Cabeça de nosso Salvador, os rios de sangue, que começaõ a 
correr por seu veneravel rosto, as dores acerbissimas, com as quaes começa aquella divina, e innocente 
cabeça a pagar as vaidades, ambiçoens, e pensamentos deshonestos, que a tua fabricou contra a Ley de 
Deos». 
879 «Do Ecce Homo», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 126-127. 
880 «Como Christo foy condenado á morte, e levou a Cruz ás costas», A. GUSMÃO, Meditaçoës para 
todos os dias da semana, pp. 128-129. 
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soldados que lhe deram a beber «vinagre, e vinho misturado com fel»881. Perante a 

«fereza daquelles coraçoens, que nem naquella ultima hora da agonia perdoáraõ ao 

Senhor Jesu», que com suma mansidão suportou todas as moléstias e blasfémias, 

acentua Gusmão que o maior tormento para o puríssimo e virginal corpo do Senhor foi 

contudo o desmedido ludíbrio com que os soldados repartiram entre si as sagradas 

vestiduras, «tirando a tunica interior inconsutil que a Santissima Virgem havia tecido 

por suas maõs» para premio de quem a ganhasse ao jogo882. Propondo uma 

interpretação deste mistério, o padre jesuíta esclarece que enquanto a túnica interior 

significa a graça, a túnica exterior feita em pedaços representa o quebrar dos 

mandamentos, sendo esta a explicação para sentir o Senhor que a túnica interior se 

reservasse a um só e a exterior fosse dividida por muitos. Repartidas as vestes de Cristo 

em quatro porções, afirma Gusmão que nelas se representa a presença da Igreja Católica 

nas quatro partes do mundo, prevendo o Senhor como «despedaçada havia de ser dos 

Hereges nos tempos vindouros, como o mesmo Senhor significou a S. Pedro 

Alexandrino, aparecendo-lhe com as vestiduras rasgadas, dizendo, que Arrio lhas havia 

rasgado, porque havia introduzido na Religiaõ Catholica sua heresia»883. Note-se ainda 

que ao expor a resolução dos soldados em manter intacta a túnica interior de Cristo e 

rasgar a exterior, Gusmão aproveita a ocasião para censurar aqueles que afirmando-se 

cristãos se «contentam com guardar inteira a fé, e fazem em pedaços as Ordenações 

della», advertindo que para a salvação não basta ter fé em Cristo, sendo necessário 

guardar também a sua lei, revelada pela piedade interior e por atos de pública devoção. 

Depois de dar conta de como Jesus foi menosprezado ao ser preterido por 

Barrabás884, «ladraõ sedicioso, e homicida», e afrontosamente crucificado entre dois 

ladrões, Gusmão explica que, com as trevas que cobriram a terra durante o sacrifício da 
                                                   
881 «Como foy Christo crucificado», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 130-
131. 
882 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 75. 
883 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 77. Ainda que sem entrar em disputas teológicas, 
percebe-se em diferentes textos de Gusmão a intenção de dar continuidade à resposta organizada no 
contexto da contrarreforma católica às mais perigosas heresias, contrariando não só Lutero e Calvino, mas 
também a doutrina herética de Ário acerca da divindade de Cristo, condenada no primeiro Concílio de 
Niceia, em 325. Sublinhe-se, porém, que Gusmão não refuta de um modo sistemático as suas doutrinas, 
apenas enuncia e contradita as suas teses mais conhecidas, de um modo muito simples, sem expor uma 
argumentação mais complexa, assim se percebendo uma vez mais o seu intuito didático de expor as 
noções mais gerais e essenciais ao conhecimento da verdade divina, de doutrinação dirigida aos iniciados 
ou mesmo aos proficientes em matérias do espírito, sem contudo ambicionar o aprofundamento das 
questões abordadas. 
884 Cf. «Da comparaçaõ de Christo com Barrabás», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da 
semana, pp. 121-122. 
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cruz, quis Deus não só esconder a nudez do Filho, escarnecido dos soldados, mas 

também significar que pela redenção obrada na cruz se livraram os cristãos da 

ignorância, compreendendo, com a luz da Fé, que o crucificado era o verdadeiro 

Salvador do mundo. E para que o homem devoto não viva nas trevas que turbaram a 

visão dos que assistiram no Calvário, da mesma forma que condena os soldados e os 

fariseus que, após o temor e espanto inicial, tornaram ao jogo e às blasfémias logo que 

se dissipou a escuridão, também repreende os fiéis que celebrando com temor e 

recolhimento os mistérios no tempo da Quaresma, passando a Semana Santa e 

iniciando-se a Páscoa, como aqueles ímpios soldados se entregam a jogos, delícias e 

vícios e como os fariseus a blasfemar Cristo, quebrando as suas leis e desprezando os 

seus conselhos salvadores. 

Presumindo que as dores que Cristo padeceu na cruz foram tão rigorosas que os 

evangelistas, guiados pelo Espírito Santo, as calaram, o padre Gusmão exorta os fiéis 

devotos a considerarem os variados tormentos que Cristo sofreu, instruindo-os para que 

reconstituam nas suas consciências o extremo dos sofrimentos aplicados em diferentes 

sentidos corporais: 

«a dor, que o Senhor JESU sentio, quando lhe pregáraõ na Cruz a primeira 

maõ, rompendo carne, atravessando nervos, e veas, que sem quebrar osso 

algum era bastante para huma grande dor. E que seria ao pregar da outra 

maõ, e ao pregar de ambos os pés? Que, quando o pezo do corpo as chagas 

das maõs, e pés se abriaõ? E que cumulo de dores, se às dores dos cravos 

ajuntarmos as dos espinhos, as dos açoutes, das pancadas, golpes, e chagas, 

tudo ao rigor do frio? Que, de sede intoleravel, e do importuno remédio do 

vinagre, que mais a acendeo?»885. 

Às dores do corpo, o autor acrescenta ainda as da alma, apresentando o Senhor 

desamparado dos seus discípulos, destinado a uma morte infame e cruel às mãos dos 

soldados blasfemos, injuriado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, de modo que até a 

presença de sua Mãe lhe servia de maior pena por se ver impossibilitado do socorro de 

seu Pai. Neste quadro mental, assegurando que a maior aflição que atingiu Cristo foi a 

sua perceção de que poucos seriam aqueles que se haveriam de aproveitar do seu sangue 

e conformar com a sua cruz, Gusmão empenha-se no sentido de persuadir os cristãos a 

                                                   
885 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 86. 
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não procurarem apenas os afetos da compaixão, mas também perseverarem na 

lembrança de quanto padeceu por eles o Redentor na cruz, não só no corpo como na 

alma. 

Segundo o entendimento de Alexandre de Gusmão, durante as três horas em que 

esteve na cruz, padecendo, chorando e orando, todas as palavras pronunciadas por 

Cristo oferecem os frutos que os crentes devem colher da Árvore da Vida para a eterna 

salvação886. Na primeira oração feita na cruz – «Pater ignosce illis, quia nesciunt, quid 

faciunt» –, explica o autor que Jesus não só rogou pelos que o crucificaram, como os 

isentou da culpa para que mais facilmente merecessem o perdão, lembrando o preceito 

evangélico de que os cristãos orem pelos que o perseguem e perdoem se querem ser 

perdoados, exortando-os a que sintam verdadeiro arrependimento da ofensa. Para tal, 

demonstra como Cristo confirmou com o exemplo na cruz o que anteriormente havia 

revelado no presépio e ensinado pela palavra e encarece o modo como se conformou a 

Virgem com a vontade do Filho e por Ele fez a mesma petição pelos pecadores. Com 

estas considerações, o padre jesuíta convida os cristãos a perdoarem os seus inimigos 

por amor de Jesus Cristo crucificado, servindo-se do «exemplo» de São João Gualberto, 

fundador da Ordem Beneditina de Valombrosa, para os convencer de quanto Cristo se 

agrada desta disposição dos afetos de reconciliação887. A segunda vez que Cristo falou 

na cruz destinou-se a prometer o Paraíso ao Bom Ladrão – «Hodie mecum eris in 

Paradiso» –, não o Paraíso da terra, nem do Céu, mas antes o Limbo, precisa o autor, 

onde as almas dos Santos Padres aguardavam a entrada salvadora do Filho de Deus, 

fazendo-os participantes da visão beatífica que lhes garantiria a glória eterna. Desta 

sorte, à imagem do Bom Ladrão, Gusmão assegura que aquele que puser os olhos em 

Cristo sacrificado na cruz, e com ele aprender a virtude da paciência e a necessidade de 

contrição, se converterá e logrará a salvação eterna, propondo por figura de reprovação 

a perseverança no erro de Gestas e de imitação o bom exemplo de Dimas888. Em 

seguida, recomenda que o leitor pondere devidamente a razão pela qual, ainda antes que 

o sol desse lugar às trevas, pondo os olhos em sua Mãe, Jesus proferiu as palavras 

                                                   
886 Cf. «Das sette palavras, que Christo Senhor Nosso falou na Cruz» e «Da settima palavra, e como 
Christo expirou na Cruz», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 131-134 e 134-
136. 
887 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 93-94. 
888 «O que importa, he chorar nesta vida, e para sahir bem daquelle tribunal do valle de Jozaphat, he 
grande meyo acodir ao tribunal do Calvario (…) sirvanos de cautela o mao exemplo de Gestas, e sirvanos 
de imitaçaõ o bom exemplo de Dimas.» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 97). 
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«Ecce filius tuus». Afirmando que por via desta resolução Maria foi instituída mãe de 

todos os cristãos, o padre jesuíta apela a que todos façam a estimação devida de serem 

contados entre os seus filhos, prestando-lhe culto e esforçando-se por respeitar 

inteiramente a lembrança de quanto padeceu Cristo e com Ele sua Mãe ao pé da cruz. 

Referindo como já próximo da morte Jesus questionou o desamparo a que fora 

votado pelo Pai Eterno – «Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me» –, Gusmão 

esclarece contudo que não quis o Senhor afirmar que estava desamparado da Divindade, 

«porque ainda que sua Alma se separou do corpo, a Divindade sempre esteve unida à 

Alma, e corpo todo o triduo de sua Paixaõ»889. E para fundamento da sua interpretação, 

enumera três razões para este sentimento de abandono: primeira, porque podendo o Pai 

livrá-lo da cruz, não o fez; segunda, podendo diminuir-lhe as dores, permitiu que 

tragasse o cálice amargo até às últimas gotas; terceira, porque podendo, como fez no 

Horto, enviar-lhe algum conforto por intermédio dos anjos, também não o fez, 

cumprindo-se na íntegra a condição de que Cristo padecesse na cruz todas as dores e 

afrontas. Por esta privação de ajuda, deverá o cristão compreender a força da ira 

descarregada por Deus sobre o próprio Filho unigénito para que satisfizesse pelos 

pecados dos homens. E se Cristo inocente mereceu tal castigo, Gusmão avisa que serão 

dois os castigos reservados aos pecadores no Inferno, de dano e de sentido, instruindo 

todos os fiéis a rogar o auxílio divino em todas as aflições, ainda mais quando parece 

que Deus os desampara. Além disso, com o pensamento de que os pecadores, 

desprovidos da graça de Deus, são criaturas desamparadas, incentiva-os a conceber um 

ódio total ao pecado, convencendo-os de como as almas cristãs são curadas da chaga do 

pecado original pelo batismo e as chagas contraídas pelos pecados presentes remediadas 

pela penitência, fundamentando os dois sacramentos na virtude do sangue derramado na 

cruz. 

Sendo tantos os tormentos padecidos na cruz, Gusmão realça a virtuosa paciência 

de Cristo que a todos os devotos deve servir de consolação nos trabalhos e aflições da 

vida temporal. Além do mais, sendo certo que apenas declarou a excessiva sede que 

padecia – «Sitio» –, com «a consideraçaõ de Christo com sede na Cruz»890 assevera o 

padre jesuíta que mais facilmente poderão os cristãos satisfazer-se na existência terrena 

com a água viva da graça e na outra com a glória eterna, incitando-os a excitarem em 

                                                   
889 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 102. 
890 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 108. 
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sino seu ânimo a sede das coisas eternas e apagarem a cobiça das temporais. Neste 

sentido, apontando os passos da paixão de Cristo como guia para os fiéis no estreito 

caminho do Céu, instiga aqueles que procuram um remédio para a cobiça das coisas 

temporais o «pôr os olhos da consideraçaõ em Christo crucificado», de modo a 

perceberem que o «Amor de riquezas, amor de horas, & amor de delicias, saõ os 

maiores inimigos de nossas almas, & os que levaõ quazi todo o mundo pelo largo 

caminho da perdiçaõ»891. Com efeito, seguindo a lição de S. Bernardo de que a 

lembrança da paixão de Cristo é o meio mais eficaz para afastar os pecados e vencer as 

paixões, Gusmão evidencia como o Redentor ensinou a vencer o desordenado amor das 

riquezas com a sua suma pobreza, o demasiado apetite de honras com o desamparo e a 

sua humildade e a desmedida afeição de delícias com as suas dores e morte. Como 

elucida o autor, para contrariar o amor das riquezas, apresentou-se Cristo em todos os 

passos da paixão desprovido de tudo, uma vez que «naõ teve huma toalha, para cubrir 

suas carnes, nem hum pucaro de agua, para matar a sede (…) nem ainda mortalha, nem 

sepultura teve propria, nem de suas proprias vestiduras foi Senhor, porque os soldados 

as tomaraõ, & julgaraõ entre si»892. E perante esta imagem de tanta pobreza do Filho de 

Deus, assistido apenas com fel e vinagre e com o desamparo do seu Pai Eterno, condena 

os cristãos que não se cingindo a desejar o necessário, ambicionam as demasias e o luxo 

«com tanta superfluidade de camas, de cortinados, de galas, de criados, & de riquezas»: 

«Ponha pois os olhos naquella imagem de Christo Crucificado, o rico, a 

quem sobejaõ as riquezas; & ponha tambem o pobre a quem falta o 

necessario. Conforme-se o pobre com sua pobreza, & confunda-se o rico 

com suas riquezas; & desẽgane-se, que aquelle estreyto leito, em que vè 

morrer a JESU, como diz Santo Agustinho, não he sò leyto em que morre, 

se naõ cadeyra, em que nos ensina»893. 

                                                   
891 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 474. 
892 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 477. Na meditação «Do Descendimento da Cruz, 
e Sepultura do Senhor», propõe-se a consideração da constância de José de Arimateia que, sendo antes 
discípulo oculto, se atreveu a pedir a Pilatos o corpo de Jesus, assistindo a Virgem Mãe com tudo o 
necessário para aquele ministério: «havida a licença de Pilatos, logo Joseph comprando hũa mortalha 
limpa, tirando da Cruz o Corpo morto do Senhor, e em companhia de Nicodemus, com preciosos aromas 
o ungiraõ, amortalháraõ, e sepultáraõ em hum sepulchro novo, onde ninguem se havia ainda enterrado». 
A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 138-139. 
893 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 478 e 479-480. 
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Sendo Rei da Glória, desde o Horto até ao Calvário, onde foi colocado «em o 

trono da Cruz, coroado de espinhos, feito Rey de zombaria, entre dous ladrões»894, Jesus 

forneceu inúmeros exemplos da sua humildade tanto na vida como na morte, suportando 

voluntariamente desonras, afrontas e vitupérios para desengano daqueles que aspiram a 

honras, aplausos e dignidades, «fugindo á mortificaçaõ, e buscando em tudo o deleite, e 

conveniencia»895: 

«E nòs, que nos prezamos de Christãos, como à vista de tanta deshonra de 

Nosso Redentor, buscamos ainda com tanta ancia, as honras deste mundo? 

Como à vista de tantos opprobrios, anhelamos com tãto desvelo, às 

dignidades, & adorações do mundo?»896 

No pensamento de Gusmão, a memória contínua do sofrimento de Cristo é 

fundamental para mitigar o apetite das delícias do mundo, assegurando que «naõ ha 

remedio, nem taõ poderozo, nem taõ efficaz, contra o appetite libidinozo, como a morte 

de Christo Redentor Nosso»897, pelo que propõe a meditação do Salvador «cheyo de 

dores em todos os membros do corpo, e de afflicções em todas as potencias da Alma, 

pregado de pés, e maõs em huma Cruz», de modo a que, com esta consideração, sigam 

este exemplo «tantas donzellas puras, tantos mancebos castos crucificaraõ sua carne, 

vivendo em perpetuo celibato; e o que mais he, muitos no estado conjugal conservaraõ 

virgindade, como Santo Estevaõ Imperador»898. Por outras palavras, por via da 

meditação na paixão de Cristo, os diferentes estados de vida entre os leigos, das virgens, 

aos mancebos e aos casados, poderão aspirar à perfeição de vida através da imitação do 

Senhor, as primeiras com a pureza, os segundos com a mortificação do celibato e os 

últimos com a preservação da virgindade mesmo no estado matrimonial. 

                                                   
894 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 109. Ao descrever em pormenor os momentos 
essenciais da paixão de Cristo, Gusmão enumera os seus últimos passos – preso como ladrão, examinado 
pelo pontífice, bofeteado, zombado, tratado como louco perante Herodes, coroado rei em troça, julgado 
em conjunto com Barrabás, condenado à afrontosa morte de cruz, crucificado entre dois ladrões, 
blasfemado e vituperado – para exemplo de humildade e paciência. 
895 «Da ida do Senhor ao Horto; da Oraçaõ, e affliçaõ que ahi teve», A. GUSMÃO, Meditaçoës para 
todos os dias da semana, pp. 111-112. 
896 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 483-484. 
897 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 486. 
898 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 110. Para vencer os pensamentos torpes, as 
tentações da carne e o ardor da concupiscência com a lembrança das chagas de Cristo, aconselha os 
devotos a experimentarem ainda a utilidade e eficácia das Meditações de Santo Agostinho. 
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Tendo recebido o vinagre por bebida, e anunciado o «Consummatum est», quis o 

Senhor, segundo a interpretação de Gusmão, afirmar que com o fim da sua paixão 

estavam cumpridas as Escrituras, executada a obediência divina, satisfeita a justiça de 

seu Pai e, por consequência, remidos os homens, rematando-se na cruz a doutrina que 

em toda a vida havia pregado com a palavra, o exemplo e os milagres: «todos os 

trabalhos, e gostos desta vida se acabaõ, e só os da outra naõ tem fim»899. Com este 

desengano, recomenda o padre da Companhia de Jesus que os crentes ordenem as 

virtudes e bons propósitos para o fim da salvação, sendo constantes no caminho do 

Senhor e perseverando no exemplo da cruz. Por fim, pronunciou Jesus as derradeiras 

palavras para se entregar nas mãos do Eterno Pai - «In manus tuas Domine commendo 

spiritum meum» –, as mesmas que costumam os fiéis proferir na hora da morte. 

Seguindo as recomendações de Gusmão, ao examinar a morte de Cristo, meditando no 

seu choro e nas suas palavras, deverão os cristãos perceber quanto lhe custaram os 

pecados humanos, aconselhando-os a chorar os pecados cometidos e a fazer penitência. 

Com igual propósito, a confiança com que na hora da morte entregou Jesus o espírito 

nas mãos de Deus deve animar todos aqueles que em vida perseveram na cruz, 

conformando os seus atos com o estado de perfeição que escolheram, «como saõ os 

Religiosos, Sacerdotes, e os que no estado de cazados vivem conforme a Ley de 

Christo»900. Por último, movidos com a certeza de que depositam as boas obras nas 

mãos de Cristo pregadas na cruz, com maior confiança encomendam os fiéis a alma nas 

mãos de Deus, desenganados dos bens materiais e conservados em estado de graça: 

«encommendara Christo sua Alma no ponto, em que espirou, para nos 

ensinar que de tal modo vivamos nesta vida, que na hora da morte naõ 

tratemos de outros negocios mais, que das nossas Almas. Procurar em vida 

desembaraçar as consciencias de encargos, e negocios temporaes»901. 

Como esclarece Gusmão, concluídos os mistérios da cruz, inclinando a cabeça, o 

Redentor expirou por sua própria vontade, uma vez que por virtude da sua Divindade 

podia comunicar à sua natureza humana o vigor necessário para prolongar a vida pelo 

tempo que desejasse. A partir do inclinar de cabeça com que Jesus se entregou à morte, 

                                                   
899 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 111. 
900 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 114. 
901 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp.115-116. 
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Gusmão extrai algumas considerações pias, adaptadas de Cornélio A Lapide, explicando 

que por este gesto significou quão pesada era a carga dos pecados que tomou Jesus 

sobre si; mostrou que morria por obediência, e assim ensinou os religiosos a baixar a 

cabeça aos seus prelados; fez reverência a sua Mãe; assinalou o lado em que deveria 

receber a lançada; por fim, mostrou que já tinha reconciliado o género humano com 

Deus902. 

Ponderadas as virtudes dos ramos, ao meditar nos efeitos das folhas da Árvore da 

Vida, Alexandre de Gusmão expôs e comentou os gloriosos nomes, elogios e atributos 

que a Sagrada Escritura consagra a Cristo crucificado, inserindo-se, em boa medida, 

numa «moda literária», tal a profusão de textos que se ocupam de comentários mais ou 

menos artificiosos em torno dos nomes do Filho de Deus. Neste âmbito, deve-se 

observar que embora os nomes e atributos compilados por Gusmão a partir de 

diversificadas citações bíblicas não se identifiquem na totalidade com os nomes 

explanados por Fr. Luis de León, em De los nombres de Christo (1585)903, este tratado 

cristológico terá sido certamente lido e usado, direta ou indiretamente, como fonte 

privilegiada para a escrita da Árvore da Vida, Jesus Crucificado. Começando por 

esclarecer que de entre as numerosas designações presentes nas divinas Letras somente 

Jesus é o seu nome próprio, explica que este foi merecido por sua obediência desde o 

nascimento até à cruz, ao passo que todos os outros são «appelativos» e representam a 

dignidade ou os mistérios particulares respeitantes à redenção. Convocando para o seu 

raciocínio as explicações dos mais notáveis expositores, impõe que ao significado e 

nome de Jesus se deva a adoração de latria e a reverência devida às imagens sagradas, a 

mesma reverência e adoração que os anjos e os homens lhe hão de tributar aquando da 

sua vinda para julgar os vivos e os mortos. Reflete Gusmão em seguida sobre o nome de 

Cristo, «o mesmo que Messias», de entre os «appelativos» o mais frequente. Explica 

então que Cristo significa «ungido» por razão da união da dupla natureza, divina e 

humana, raiz da Árvore da Vida e fundamento da redenção dos homens, visto que não 

podia padecer unicamente como Deus e não podia satisfazer dignamente a justiça divina 

somente como homem. Deste modo, além do óleo da Divindade em que foi banhada a 

humanidade de Cristo por razão da união hipostática, considera o padre jesuíta que o 
                                                   
902 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 117. 
903 Na forma de diálogo de cunho renascentista, em Los nombres de Cristo (Salamanca, por Juan 
Fernández, 1583), Fr. Luís de León (Belmonte, Cuenca, 1527 ou 1528 – Ávila, 1591) comenta os sentidos 
simbólicos das qualificações atribuídas a Jesus Cristo nas Escrituras, ilustrados por uma profusão de 
citações que constituem o ponto de partida das suas reflexões teológicas. 



327 

Filho de Deus foi também banhado com o óleo da graça pela encarnação, através da 

união ao Verbo, e com o óleo da glória, pelos merecimentos da sua morte na cruz e 

ressurreição. Por analogia, considerando que todos os cristãos foram ungidos ou com o 

óleo do batismo ou com o óleo da confirmação, incita-os a guardar a unção recebida 

pela graça e fé de Cristo, pronunciando o seu nome com a lembrança da cruz em que 

morreu pelos pecados humanos904. 

Cumprindo-se a profecia em que Isaías anunciou a vinda do Messias, concebido 

de uma Virgem, com o nome de «Manoel», que quer dizer «Nobiscum Deus», o padre 

jesuíta expressa a sua gratidão por o Senhor estar entre os homens de variadas formas, a 

principal de todas patente no sacramento do Altar, onde se representa o sacrifício 

obrado na cruz. Recordando que o primeiro apelido ou atributo usado por Isaías é o de 

«Admirável», tanto no nascimento como na morte, refere o autor, invertendo o discurso 

da Escola de Bethlem, que «melhor lhe quadra este nome na morte, do que no 

nacimento, porque mayores maravilhas obrou morto na Cruz, do que nacido no 

Prezepio»905. É também designado por «Conselheiro» no sentido em que todos os 

conselhos evangélicos de Cristo se recompilaram na cruz, por «Deus», porque é Deus e 

homem verdadeiro, por «Forte», devido à constância com que sofreu a morte de cruz, 

vencendo e destruindo o reino do diabo, do pecado e da concupiscência. Em contraste 

com Adão, foi igualmente chamado de «Pai do século futuro». Com efeito, 

representando Adão o «século presente», tendo gerado os homens para o tempo, para a 

morte e para a terra, e com o seu pecado fechado todas as portas da eternidade aos 

homens, Cristo, reparando o erro de Adão e Eva, gerou o género humano para a 

eternidade, para a ressurreição e para o Céu, abrindo com a sua morte todas as portas do 

Paraíso. Por esta razão, reconciliando com a sua morte de cruz os homens com Deus, é 

também chamado «Príncipe da Paz», demonstrando a estimação que se deve «fazer da 

paz com Deos, com o próximo, e com nossas consciencias»906, e «Anjo do grande 

conselho», porque tomando o Verbo Divino carne passível para dar ao homem a graça 

necessária para pagar à justiça divina o infinito em que estava merecedor, triunfou do 

Inferno com as mãos pregadas na cruz. Percorrendo as expressões dos profetas para 

nomear Jesus, além de «fonte» de onde brotam as águas para lavar as manchas do 

pecado, detém-se Gusmão na designação que Zacarias lhe atribui de «Pão dos 
                                                   
904 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 132. 
905 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 134. 
906 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 136. 
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Escolhidos», explicando que o sacramento do Altar é o mesmo sacrifício da cruz, 

motivo pelo qual David lhe chamou «Sacerdote», porque na cruz foi sacerdote e 

sacrifício, tendo-se oferecido por vítima para reconciliar o género humano com a justiça 

Divina, sendo este um ofício próprio dos clérigos907. Prosseguindo a leitura do 

Evangelho, afirma que Cristo é designado, entre outros atributos, por «Princípio» do 

remédio humano, considerando que pelo concurso da sua graça e a virtude infinita do 

seu sangue, é Cristo o princípio necessário de todas as obras meritórias da vida eterna. 

Cristo é louvado também como «Mestre» que da cadeira da cruz, com a palavra e o 

exemplo, ensina a sabedoria do Céu, exortando Gusmão os cristãos a que «appliquemos 

com os olhos do corpo os ouvidos da Alma em huma Imagem de Christo crucificado, e 

ouviremos, que nos está clamando, o que já em vida nos ensinou: Discite à me, quia 

mitis sum, & humilis corde»908. Referindo a designação de «Bom Pastor», explica o 

autor que este mistério melhor se compreende com a consideração de como costumam 

pintar o bom pastor com uma ovelha às costas: as ovelhas são os fiéis, o aprisco é a sua 

Igreja, o pasto é o seu corpo sacramentado, o silvo com que as chama é a sua inspiração 

e o bordão é a sua cruz, tomando sobre si os pecados dos homens para que sigam o seu 

exemplo na morte. Ainda no campo metafórico, é apelidado de «Porta» por onde as 

ovelhas entram para o seu curral, ou seja, por onde os fiéis podem entrar na Igreja 

Militante e Triunfante, crendo e confessando que Cristo é o Salvador do mundo, porta 

de cinco postigos, ou chagas abertas, patente na cruz com os braços abertos e o peito 

rasgado, convidando os pecadores para que entrem «aos pastos de sua graça, e para os 

prados de sua gloria»909. Cristo é ainda o «Caminho, verdade e vida», uma vez que com 

os merecimentos de sua morte e paixão nos abriu o caminho do Céu, razão pela qual 

Gusmão insiste no aviso de que o caminho mais seguro para a salvação é o que foi 

proposto na crucificação. É, por fim, nomeado «Pão vivo», entendendo-se que a carne 

que foi sacrificada na cruz para dar vida a todos os homens corresponde à mesma 

propriedade com que se chama pão vivo no sacramento que oferece a vida eterna: 

                                                   
907 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 148-149. Esclarece Gusmão que se refere David 
ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, «porque como Melchisedech renovou aquelle mesmo 
sacrificio da Cruz no sacrificio do Altar, debaixo das especies de Paõ, e vinho, como está definido no 
Concilio Tridentino, e foy o mesmo que dizer, tu es o Sacerdote, que à custa de tua vida, e sangue me has 
de offerecer aquella mesma Hostia, que me offereceste na Cruz, depois cada dia por maõs de teus 
Ministros debaixo das especies de Paõ, e vinho». 
908 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 161. 
909 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 164. 
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«em virtude das palavras da consagraçaõ sómente está o Corpo, mas nem 

por isso se ha de chamar Cristo Paõ morto, senaõ vivo, porque a razaõ de 

se chamar Paõ vivo, naõ he por razaõ da vida temporal, que naõ tinha, 

senaõ pela vida eterna, que causava»910. 

Partindo de uma metáfora do Cântico dos Cânticos, texto tão glosado ao longo 

dos séculos XVI e XVII, «Lectulus noster floribus», Gusmão explica de que modo no 

áspero dos espinhos com que foi coroado e nos tormentos do lenho em que foi pregado 

recendem as flores das virtudes, teologais e morais, ensinadas por Jesus crucificado. 

Começa por esclarecer que, como ensinou S. Tomás, em Cristo não houve, nem podia 

haver, hábito ou ato de fé teológica, porque «por razaõ da Divindade nunca teve 

conhecimento escuro, qual he o da fé, porque desde sua encarnaçaõ foy Bemaventurado; 

e todos os objectos creados, ainda os futuros contingentes conhecia pela visaõ beata, ou 

pela sciencia, que chamaõ, per se infusa»911. Ainda assim, clarifica o autor jesuíta, 

concedem os teólogos que em Cristo existiu algum ato de pia afeição a esta fé secundum 

se, amando a fé da mesma sorte que os bem-aventurados. Acrescenta depois que, como 

se afirma nas Escrituras, entre as penas que padecia se alegrava sumamente Jesus com a 

fé dos que haviam de crer e de se salvar, considerando que a cruz é o fundamento da fé 

dos féis e que o sangue derramado dá virtude à água do batismo, porta de entrada dos 

cristãos na Igreja católica. Neste sentido, assegura o padre jesuíta que Jesus é o 

verdadeiro causador da fé, porque foi o que primeiro a pregou com a palavra e que por 

último a consumou com a morte da cruz. Por estes motivos, ao enumerar os argumentos 

arrolados por santos e doutores da Igreja para autorizar e confirmar a fé em Cristo, 

como sejam a concórdia de seus mistérios, a grandeza de seus milagres, a constância de 

tantos mártires, a consonância das Escrituras, a firmeza da Igreja entre tantas 

perseguições, assegura o nosso autor que nenhum é mais forte do que a fé dos homens 

devotos que creem que Cristo crucificado é o Filho de Deus, Redentor do género 

humano, aconselhando os cristãos a avivarem esta fé com fervorosos atos virtuosos, 

velando por que esteja sempre viva e na graça de Deus912. 

Defendendo que não houve em Cristo ato de esperança acerca da bem-

aventurança, porque sempre foi bem-aventurado, Gusmão afirma que o Filho de Deus 
                                                   
910 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 167. 
911 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 170. 
912 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 170-173. 
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teve contudo esperança acerca da glória do seu corpo, merecida com a sua paixão e 

morte de cruz, e por virtude da qual nos mereceu não só a graça, mas também a glória. 

Neste sentido, divulga o jesuíta que a esperança se funda tanto na caridade de Deus 

como na graça derramada pelo Espírito Santo nos corações humanos, durando esta 

virtude enquanto o crente conservar a graça e se afastar das esperanças do mundo, 

infundadas e aborrecidas a Deus. Entre as virtudes teologais, afirmando Gusmão ser «a 

Caridade a mais excellente», assegura que em Cristo sempre se revelou o hábito de 

caridade mais intenso e fervoroso do que em todos os atos de amor de anjos e santos. E 

para prova do amor de Deus para com os homens, repisa o padre jesuíta como sendo os 

humanos pecadores, por todos deu Cristo a vida, de modo a mostrar que não amava por 

razões de bondade que nos homens houvesse, senão por sua infinita bondade e suma 

caridade. Neste ponto, distingue o amor de ordem, que é o amor perpétuo com que Deus 

ama os predestinados, escolhendo-os para a glória ainda que estejam em pecado, por 

oposição ao amor de complacência, o amor temporal com que Deus ama o precito em 

estado de graça. Por conseguinte, por meio de uma profusão de citações e exemplos 

bíblicos, Gusmão procura persuadir o cristão de que na Árvore da Vida, isto é, na 

paixão e morte de cruz, Cristo ofereceu as maiores demonstrações do seu amor, obrando 

e padecendo mais que em todos os restantes passos da sua vida. Durante as horas em 

que esteve na cruz, padecendo, chorando e orando, satisfez a justiça divina, reprimiu a 

ira divina, triunfou sobre a morte e o demónio, abriu as portas do Céu, deu com seu 

sangue virtude aos sacramentos, mereceu a graça e a glória aos homens e aos anjos, 

concluiu o negócio da redenção para que havia encarnado. Com base na conceção de 

que «O padecer ainda he mayor demonstraçaõ do amor»913, conclui Gusmão que pelo 

excesso do sofrimento de Jesus na cruz se conhece a grandeza do seu amor, uma vez 

que para remir os pecados do homem e satisfazer a Deus não se limitou a encarnar e 

nascer da Virgem Maria ou a padecer o frio e desamparo do presépio, não bastou uma 

morte natural ou mesmo pelo fio da espada, como sucedeu a Baptista, mas antes se 

entregou voluntariamente à mais afrontosa e cruel morte de cruz para testemunho da sua 

caridade, consideração que o jesuíta recomenda para constranger os cristãos a amar o 

Salvador e, por seu amor, ao próximo. 

Discorrendo sobre a virtude da religião, explica Gusmão que embora não seja uma 

virtude teologal como são a fé, esperança e caridade, as quais respeitam a Deus como 

                                                   
913 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 180. 
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próprio objeto, respeita contudo a Deus por meio da oração ou do sacrifício em que se 

conheça o seu divino ser, manifestando-se em todos os atos que se fazem com intuito de 

o honrar e venerar. Neste sentido, chama religiosos a todos os que sob algum instituto se 

ocupam em obras santas com que servem a Deus e ao próximo. Esclarece, contudo, que 

não devem ser tidos por religiosos apenas os que vivem em clausura, mas antes todos os 

fiéis cristãos que professam a religião católica, obrigados a procurar a perfeição que 

consiste na caridade e amor de Deus. A uns e outros, aconselha a consideração de como 

Jesus Cristo foi na cruz juntamente sacrifício e sacerdote, cujo ofício é orar, adorar e 

sacrificar. Assim, definindo o sacrifício como um ato de religião pelo qual os fiéis 

reverenciam e adoram a Deus por sua infinita glória e soberano ser, explica que pela lei 

antiga se fazia por meio da vida e sangue de animais oferecidos a Deus, ao passo que 

pela lei da graça a missa se constitui como verdadeiro sacrifício, «no qual se offerece a 

Deos naõ a vida, e sangue dos cordeiros, senaõ de JESU Christo nosso senhor», 

oferecido na cruz cruentum e na Missa incruento914. Ao sacrifício incruento, Gusmão 

acrescenta os restantes atos próprios da virtude da religião na celebração da missa: a 

adoração, que encerra os atos interiores (como a vontade de humilhação) e exteriores 

(por sinais como ajoelhar ou bater no peito); a oração, vocal e mental; a devoção, 

entendida como uma inteira vontade de servir a Deus; e a ação de graças pelos 

benefícios recebidos de Deus, principalmente a remissão dos pecados e a felicidade 

eterna merecidos por Cristo na cruz. Em agradecimento destes favores, Gusmão incita 

os cristãos a confessarem, amarem e revelarem a sua esperança em Cristo e recorrerem 

com frequência aos sacramentos e demais atos de religião necessários para alcançar a 

glória eterna. 

No que concerne à virtude da humildade, o padre jesuíta aconselha os fiéis a 

considerarem como Cristo, do nascimento à morte, do presépio à cruz, padeceu 

incontáveis tormentos, opróbrios e escárnios para, como perfeito mestre e exemplo, 

mover os corações e confundir a soberba daqueles que para alcançar a graça dos homens 

não receiam perder a graça divina. Neste âmbito, recomenda que os cristãos ponderem 

como se dispôs o Filho de Deus para a humildade da cruz com a lavagem dos pés915, 

tomando a forma de servo de Deus, querendo ser tratado como o mais vil escravo, 

vendido, açoitado, afrontado, blasfemado e morto no mais infame suplício, de modo a 

                                                   
914 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 186. 
915 Cf. «Do lavatorio dos pés», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 109-110. 
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que, com o coração contrito e humilhado, se levantem da queda do pecado. E para que 

mais facilmente se possa reconhecer, e assimilar, a obediência revelada por Cristo na 

cruz, Gusmão resume algumas questões debatidas entre teólogos. Coexistindo em Jesus 

duas naturezas, humana e divina, sendo certo que pela vontade humana estava sujeito a 

Deus, assegura o padre jesuíta que Cristo se guiou somente por um preceito diretivo, 

porque a sua vontade não estava sujeita a qualquer culpa916. De igual modo, não estava 

obrigado a qualquer lei positiva, por ser Senhor de tudo, sujeitando-se a sua Mãe e a S. 

José apenas para exemplo dos cristãos. Por conseguinte, com S. Tomás, Gusmão 

conclui que «a morte de Christo na Cruz, foy por verdadeira, e real obediencia»917, 

tendo em conta que se para satisfazer pela culpa e pela pena seriam suficientes as dores 

sensíveis da cruz, para satisfação da honra ofendida de Deus era necessária a obediência 

que faltou a Adão, cumprindo-se o rigoroso preceito do Pai Eterno para morrer pelo 

género humano. Deste modo, fundando a salvação na obediência aos divinos preceitos, 

Gusmão exige que da mesma forma que «Christo padecendo na Cruz aprendeu a 

obediencia, nós a seu exemplo hemos de padecer, sofrer, e humilharnos, porque dessa 

sorte se alcançaõ as virtudes todas, mais que por especulações humana»918. 

A virtude da paciência, tanto na vida como na morte, é igualmente apontada por 

Gusmão como indispensável para todos aqueles que buscam o merecimento para o 

prémio final. Por tal motivo, aconselhando o exemplo de Cristo crucificado para animar 

os cristãos a suportar com perseverança as moléstias da vida temporal – os trabalhos, as 

doenças, as perseguições dos homens e dos demónios, e ainda as provações de Deus919, 

censura aqueles que, de corações impacientes, fazem quanto podem para sacudir a cruz 

de Cristo do ombro, ignorando que a paciência é mãe da esperança e a esperança mãe 

do prémio eterno. Próxima da paciência, e ligada à humildade, recomenda também a 

virtude da mansidão com que Cristo se ofereceu ao sacrifício, qual ovelha quando a 

degolam ou cordeiro quando o tosquiam. Num discurso derivado das metáforas usadas 

                                                   
916 Estando sujeito ao preceito diretivo, de acordo com S. Tomás, Cristo não era capaz de preceito 
coativo, porque este «he sempre com ameaça de pena, que suppoem culpa possivel, que se naõ póde 
considerar na vontade de Christo, que he impeccavel». (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus 
Crucificado, p. 196). 
917 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 197. 
918 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 198. 
919 Afirma o autor que «todas as molestias, e tribulações desta vida saõ toques da maõ de Deos para 
prova, ou para exercicio da paciência; porém se os toques forem dessas duas maõs pregadas na Cruz, que 
coraçaõ haverá duro, que se naõ mova a imitar vossa paciência.» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus 
Crucificado, p. 203). 
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por Cristo para encomendar esta virtude aos seus discípulos – «Ite ecce ego mitto vos, 

sicut agnos inter lupos» (Luc. 10:3) –, Gusmão encarece a mansidão com que se 

ofereceu o Senhor à morte de cruz, porque na figura de cordeiro não abriu a boca e se 

deixou «tosquiar, e esfolar a rigor dos açoutes, espinhos, e cravos»920. Sublinha, 

portanto, que o rebanho de Cristo, que é a Igreja, deve ser composto por ovelhas e 

cordeiros, símbolos da mansidão, e não de cabritos ou carneiros, porque destes o folgar 

é marrar e daqueles o brincar é brigar, e menos ainda de lobos ou leões, os maiores 

inimigos deste «curral», avisando que «os lobos saõ os hereges, os leões saõ os 

Tyrannos, que desbarataõ, ou perturbaõ o rebanho de Christo»921. 

De acordo com Alexandre de Gusmão, se da consideração de quanto padeceu e 

obrou Jesus na cruz se pode conhecer o amor devido aos homens, deste amor se deve 

também entender qual deve ser o afeto entre os cristãos. Neste sentido, entre as 

principais propriedades que definem o amor fraternal, exige o jesuíta que seja sincero, 

sem dissimulação, um amor de obra e não de palavra, um amor de verdade e não só de 

boca; deve ser um amor mútuo entre os irmãos da graça como é entre os irmãos da 

natureza; deve conservar-se por meio da cortesia e do trato urbano. Para que o devoto se 

distinga pelo amor virtuoso, recomenda Gusmão que incline a cabeça não só com os 

superiores e iguais mas ainda com os inferiores, quando assim o pede a caridade ou 

humildade922 – o que revela a atenção ao ensino de uma pauta comportamental que não 

ignora as qualidades da convivência social, tão valorizada nos tratados de 

comportamento ao longo da época Moderna… – e sirva e ajude fervorosamente em tudo 

o que estiver na sua mão, como pede a caridade, reprovando os «homens, que sendo 

Aguias para o seu negocio, para o dos outros saõ toupeiras, discorreraõ o Mundo para 

seu proveito, para o amigo naõ daraõ hum passo»923; por último, requer o amor fraterno 

que leve cada um a sua carga e mais a do próximo, fazendo com que o pecador se 

arrependa e emende por meio de disciplina, penitência e oração: 

                                                   
920 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 205. 
921 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 206. 
922 Ao afirmar que «a cortezia entre os Christaõs he virtude, porque a imitaçaõ de Christo, quanto mais 
nobre for, mais se ha de humilhar», e assegurar que a cortesia é um meio para conservar o amor fraterno, 
não deixa Gusmão de solicitar a todo o cristão que não permita que qualquer descortesia ou descuido seja 
suficiente para perder ou esfriar o amor a seus irmãos, considerando o exemplo de Cristo crucificado, 
injuriado e afrontado, que, ainda assim, não perdeu a caridade devida aos seus ofensores. (A. GUSMÃO, 
Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 211). 
923 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 212. 
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«Eis-aqui como podemos aliviar nosso proximo de taõ pezada carga, e 

passalla do ombro alheyo para o nosso. Primeiro por compaixaõ, 

persuadindo-lhe com boas palavras a graveza do peccado, e perigo, em que 

anda. Segundo com a oração, pedindo a Deos o alivio de taõ pezada carga. 

Terceiro da sorte, que Christo os tomou sobre si, padecendo por meyo das 

penitencias, jejuns, disciplinas, e mais obras penais; e desta sorte tomamos 

sobre nós os peccados alheyos, e damos comprimento à mayor perfeiçaõ da 

ley de maor fraterno»924. 

Quanto à pobreza, virtude essencial, recomenda o autor que o cristão procure 

seguir o exemplo de Cristo. Com efeito, se no seu nascimento teve por casa uma lapinha 

onde se recolhiam os brutos animais, por cama umas palhinhas, por roupas uns pobres 

panos e foi reclinado por sua Mãe no presépio, na morte de cruz atingiu a suma pobreza, 

não tendo cama para morrer, nem uma toalha para cobrir as suas carnes, nem um jarro 

de água para matar a sede, nem algum alívio para matar a secura mais que o fel e 

vinagre que lhe deram a provar, nem onde reclinar a cabeça mais que os espinhos onde 

foi coroado, de sorte que sendo Senhor de tudo, morreu sem nada desta vida, e mesmo 

depois da morte foi a sua mortalha oferecida de esmola e a sepultura alheia925. Por 

conseguinte, embora a redenção humana tenha procedido da morte de Cristo e não da 

sua pobreza, sublinha o padre jesuíta a vontade do Senhor em nascer, viver e morrer tão 

pobre para enriquecer os homens com as verdadeiras riquezas do espírito – a graça e a 

glória eternas –, persuadindo-os ao desengano das riquezas da vida terrena com a 

lembrança da pobreza de Cristo na cruz: 

«Ponha pois os olhos em huma Imagem de Christo crucificado o rico mais 

opulento, o nobre mais bem trajado, a dama mais bem ornada, e considere 

como concorda com a cabeça do Salvador coroada de espinhos a sua 

ornada de pérolas; a de Christo banhada de sangue, e a sua de polvilhos; 

Christo na Cruz sem fio de roupa para cobrir as carnes, e tu coberto de 

olandas, e preciosas sedas de Itália; considera se es Christaõ, como 

concorda tua demasia com sua pobreza, e se he este o habito de 

                                                   
924 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 213. 
925 Cf. A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 215. 
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Christo»926. 

De igual modo encarecido é o atributo da misericórdia iniciada por Cristo no 

presépio e consumada na obra da redenção. De acordo com o padre Gusmão, tudo 

quanto se considera na Árvore da Vida são obras da infinita misericórdia de Deus, o 

qual, compadecido da miséria humana, entregou o seu Filho Unigénito à morte de cruz. 

Assim, instiga os fiéis a terem consciência de que a misericórdia divina foi merecida 

pela crucificação do Filho e que a graça justificante, a remissão dos pecados, a 

justificação e as virtudes dos sacramentos sendo fruto da paixão e morte de Jesus, são 

também resultado da compaixão divina. Incitados a terem compaixão de Cristo na sua 

aflição, o autor recomenda que tenham igualmente misericórdia dos pobres, avisando-os 

de que Deus usará com eles da mesma comiseração que dedicarem aos miseráveis, 

prometida que foi a bem-aventurança aos misericordiosos. Adverte, contudo, que a 

esmola dada ao pobre deve ser sincera, e discreta, como ensinou S. Paulo: 

«Com esta só consideraçaõ de que o pobre he o mesmo Christo 

crucificado, que nos pede a esmola, se evitaõ todos os vicios, que podem 

occorrer na esmola, e se guardaõ todas aquellas advertencias, que para a 

boa, e fruttuosa esmola se requerem»927. 

No mesmo sentido, aconselha os fiéis a reconhecerem a sua miséria e diante de 

Cristo na cruz implorarem a sua misericórdia, com a confiança de que propondo-lhe os 

seus infortúnios, à vista das que padeceu na cruz, merecerão a sua compaixão. E para 

maior eficácia persuasiva, adverte que no dia do juízo particular a cruz será a medida 

por onde se hão de julgar as obras de cada um e que a cruz que nesta vida foi medida de 

misericórdia, na outra será medida de justiça. Por isso, incita todos os cristãos a 

«aproveitar-se da misericordia de Deos em quanto he tempo», placando a ira divina com 

lágrimas, orações, penitências e a contínua meditação da paixão e morte de Cristo. 

                                                   
926 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 218. Serve-se Gusmão da história exemplar de 
Isabel, princesa de Hungria, que saindo um dia a público ornada de rica pedraria, trajada com todo o 
ornato e acompanhada de criados e vassalos, entrando numa igreja e pondo os olhos em uma imagem de 
Cristo crucificado, pobre e desamparado, nu e coroado de espinhos, de tal modo se abalou que «trocando 
as olandas em cilicios, as sedas em humildes pannos, viveo dalli por diante, como qualquer humilde 
mulher.» 
927 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 223. 
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Definindo a fortaleza como «hum amor, que tudo póde facilmente por amor de 

Deos»928, Gusmão fundamenta nesta virtude a coragem dos mártires em desprezar as 

ameaças dos tiranos e abraçar os tormentos, como se delícias fossem, apontando como 

exemplo maior de fortaleza o amor de Cristo na cruz, coroado de espinhos, pregado com 

cravos, cheio de opróbrios, mas ainda assim a rogar pelos que o crucificam. Referindo 

que a virtude consiste na aplicação de todas as forças para obrar e a fortaleza na 

aplicação de todas as forças para padecer pelo amor de Deus, assevera que se nos fiéis 

houver o amor do honesto, haverá fortaleza para procurar as restantes virtudes e valor 

para resistir aos vícios contrários. Deste modo, acentua a importância da fortaleza para 

resistir e vencer as tentações, sugerindo por remédio para a fraqueza humana a cruz com 

que Cristo pelejou e venceu o demónio, a morte e o pecado929. 

Apresentadas as virtudes que Cristo ensinou a partir da cruz, Alexandre de 

Gusmão explica que o modo de as colher deve ser o mesmo que guardam as abelhas 

com as flores do campo: sendo amigos de Jesus, «o devemos cercar como abelhas, para 

chupar, como faz a abelha, as folhas, e mel de seu sangue por meio da oraçaõ e 

meditaçaõ, da sorte que se costuma meditar a Paixaõ de Christo, com animo de colher o 

frutto»930. Com este propósito, ao finalizar as meditações da paixão de Cristo para a 

sexta-feira, compôs Gusmão um «MODO BREVE DE MEDITAR A PAIXAM DE 

CHRISTO», constituído por doze perguntas e curtas respostas que resumem as 

meditações sugeridas, circunstância que traduz a centralidade que atribuía ao tema, ao 

traçar o modelo de perfeito comportamento cristão: 

1. «Quem he o que padece? Christo, Filho de Deos, Sabedoria do Eterno Padre. 

2. Que cousa padece? Açoutes, espinhos, afrontas, Cruz, e morte. 

3. Por quem padece? Por nós, e por nossa salvaçaõ. 

4. Porque causa padece? Pelos peccados dos homens. 

5. Para que padece? Para que os homens naõ padeçaõ eternamente. 

6. De quem padece? De seu povo, e de sua gente. 

7. Em que idade padece? Quando era mancebo. 

8. Em que tempo padece? Quando mayores beneficios fazia aos homens. 

                                                   
928 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 226. 
929 Segundo Gusmão, «Os peccadores, que facilmente cahem em peccado, costumaõ escusarse com a 
fraqueza humana: a fraqueza vence-se com a fortaleza: a fortaleza se alcança com pôr os olhos em Christo 
crucificado» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 229). 
930 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p.231. 
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9. Onde he que padece? No meyo do Mundo, que he Jerusalem, e no lugar dos 

facinorozos, que he o Calvario. 

10.  Diante de quem padece? Do Ceo, e da terra, de Deos, e de sua Mãy, de amigos, 

e de inimigos. 

11.  Quanto tempo padece? A mayor parte da noite, e mayor parte do dia. 

12.  De que modo padece? Com summa paciencia, fortaleza, mansidaõ, e 

caridade.»931 

 

Por meio desta síntese – que reproduz, de resto, a organização discursiva dos 

catecismos usados para a instrução mais elementar das crianças e dos ignorantes – 

muitos deles da autoria de jesuítas932, Gusmão procura convencer os fiéis de que por via 

da meditação de Cristo crucificado podem aprender todas as virtudes no seu grau mais 

elevado e ainda receber inúmeros favores divinos, como mereceu Santa Gertrudes em 

prémio das finezas e do amor que devotou ao santo crucifixo e do ardente amor com que 

continuadamente considerou as dores padecidas na cruz933. 

Prosseguindo a exposição e comentário das lições oferecidas por Jesus 

crucificado, da mesma forma que a maior estimação de qualquer árvore procede da 

excelência do seu fruto, sugere Gusmão que o mesmo se há de considerar na Árvore da 

Vida do Paraíso Terreal. Assim, aos doze frutos da Árvore da Vida do Paraíso Celestial, 

identificados com os doze gozos que a alma bem-aventurada experimenta com a vista 

clara de Deus – nas três potências da alma, nos cinco sentidos e nos quatro dotes 

gloriosos do corpo –, faz corresponder o mesmo número de frutos na Árvore da Vida do 

Paraíso Terreal, todos para benefício da Igreja Militante. O primeiro fruto, do qual 

dependem os restantes, é o benefício da predestinação, tema tão central na 

«controvérsia» que estará na origem da querela entre jansenistas e jesuítas. Definindo a 

«predestinação» num primeiro momento como «huma providencia divina, e preparaçaõ 

de todas aquellas graças, com as quaes se salvaõ todos os que se salvaõ», interroga-se 

de seguida acerca da participação de cada um para alcançar o prémio eterno, 

ponderando «Que desvelo teria hum de sua salvaçaõ, se cresse, que ella naõ dependia de 

                                                   
931 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 140-1. Refira-se que o mesmo método 
de oração foi posteriormente reproduzido na póstuma Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 231-232. 
932 Acerca da composição e uso das cartilhas como instrumento de ensino dos rudimentos da doutrina 
cristã aos pueri et rudes, leia-se o estudo de José Adriano de Freitas CARVALHO acerca da «Vida e 
morte de Inácio Martins, s.j. (1531-1598), o santo Mestre da Cartilha», in Poesia e Hagiografia, Porto, 
Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade, 2007, pp. 7-175. 
933 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 232-235.  
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seu cuidado»? Destas reflexões conclui Gusmão que a graça da predestinação requer a 

colaboração ativa dos homens para obter o seu efeito, não se podendo, portanto, confiar 

apenas na vontade de Deus. Por conseguinte, asseverando que «a lembrança continua de 

Christo crucificado, he grande sinal de predestinaçaõ»934, aconselha os cristãos a 

examinarem as suas consciências e observarem as suas obras de modo a perceberem se 

são predestinados ou precitos, Abel ou Caim, no momento de entrar no Tribunal Divino: 

«se quizermos saber, se somos predestinados, ou naõ, ponhamos os olhos 

em nós, e nossas obras, e depois os viremos para huma Imagem de Christo 

crucificado; e se nos acharmos conformes na vida àquella Imagem, isto he, 

se a nossa vida he de Christaõs, poderemos entender, que somos 

predestinados; porém se acharmos o contrario, sinal he que naõ he de Abel, 

senaõ de Caim a nossa sorte.»935 

Neste sentido, a questão da «graça» torna-se objecto de uma reflexão 

pormenorizada: assim como a principal virtude da Árvore da Vida do Paraíso Terreal 

consiste em causar a vida natural do corpo, a consideração piedosa do mistério de Jesus 

crucificado propicia a vida sobrenatural da alma através da graça, sem a qual a alma fica 

morta para efeitos de salvação eterna. Por conseguinte, segundo Gusmão, a graça que 

concede a vida sobrenatural à alma e merecimento às boas obras foi merecida por Cristo 

com a sua morte de cruz, dando origem tanto à caridade e demais virtudes como aos 

hábitos sobrenaturais. Acrescenta o sacerdote jesuíta que na graça consiste ainda a 

formal justificação do justo, conforme definido no Concílio tridentino, razão por que 

repreende os pecadores que por assuntos temporais se resolvem a perder a graça e incita 

os justos a se esforcem por nunca a perder. E para que os cristãos conheçam e estimem 

verdadeiramente o benefício da graça, e a conservarem contra todas as tentações, 

assevera que «naõ há motivo mais efficaz, que pôr os olhos naquella Arvore da vida 

Jesus crucificado»936. Com este propósito, aponta o exemplo de Pedro Paraninfo, irmão 

inaciano, que trazia sobre o peito, junto à carne, uma cruz coberta de pontas de ferro, 

                                                   
934 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 240 
935 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 240 
936 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 243. 
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para que na ocasião da tentação, apertando-a com a mão, mais eficazmente se lembrasse 

de Cristo na cruz, vencendo toda a ocasião de perigo da alma937. 

O terceiro fruto da Árvore da Vida é a glória dos bem-aventurados, porque com a 

sua paixão e morte dolorosa nos abriu Cristo a porta da graça e nos mereceu a vida 

eterna. De modo a suscitar nos fiéis maior estimação da glória divina, Gusmão expõe os 

doces frutos da Árvore do Paraíso Celestial em confronto com o amargo da cruz de 

Cristo: para que os bem-aventurados fossem colocados no trono da majestade, foi Cristo 

crucificado num madeiro afrontoso; para que os bem-aventurados empunhassem palmas 

nas mãos e cingissem coroas nas cabeças, foi Cristo pregado com duros cravos nas 

mãos e coroado com espinhos; para que os corpos dos justos fossem banhados de 

resplendor e vestidos de formosura, ficou o divino corpo «afeado, e denegrido»; para 

que os bem-aventurados bebessem no rio de deleites e comessem do maná celestial, 

padeceu Cristo sede e provou fel. Assim, resultando a glória dos homens das dores de 

Jesus, aconselha o devoto padre que «quem quizer ver hum reflexo da gloria dos Santos 

no Ceo, veja as penas deste Senhor na terra»938, trazendo de forma contínua na memória 

a imagem de Cristo crucificado, apontando por modelos alguns insignes filhos de Santo 

Inácio, como o P.e Espinello939, que no dia em que foi admitido na Companhia lançou 

ao pescoço uma cruz que a cada passo beijava por recordação do mistério da 

crucificação, ou o P.e Simão Rodrigues, que, com o mesmo objetivo, «imprimio no 

peito huma Cruz à força de ferro, e fogo» e colocou no seu cubículo uma grande cruz 

com uma lâmpada sempre acesa. 

Para que o cristão melhor reconheça a grandeza do benefício da redenção940, o 

padre Gusmão recomenda que considere inicialmente o estado de inocência e felicidade 

perdido pelo pecado de Adão e Eva, seguindo-se a ponderação de como Jesus devolveu 

aos homens a graça espiritual, remindo-os do estado de culpa e do cativeiro do demónio 

                                                   
937 Estas práticas disciplinantes, reveladoras de uma fervorosa devoção a Cristo crucificado, 
exemplificadas com o irmão Pedro Paraninfo e o P.e Tomás Sailio, seriam comuns na Baía dos finais do 
século XVII e inícios de XVIII, como testemunha Gusmão: «Ambos apprenderaõ de seu Patriarca Santo 
Ignacio, que trazia semelhante Cruz, a qual se guarda no Collegio da Bahia, onde alcancey muitos nossos 
com esta mesma devaçaõ è imitaçaõ de nosso Padre» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, 
p. 244). 
938 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 248. 
939 Teólogo jesuíta, professor de filosofia e teologia e insigne mariólogo, Pietro Antonio Spinelli 
(Nápoles, 1555 – Roma, 1615) foi autor de Maria Deipara thronus Dei (1619) e Amor Deiparae Virginis 
Mariae: De Pietate Ac Devotione erga Deiparam Virginem Mariam, Tractatvs Non Minvs Doctvs, Qvam 
Pivs. Cui acceßit breuis Praxis Devotionis erga Deiparam, eodem Auctore (1620). 
940 Cf. «Do beneficio da Redempçaõ», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 5-6. 
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com a sua morte. Num discurso catequético, simples e persuasivo, explica o nosso autor 

como tendo Deus criado o homem imortal e, quanto à natureza, com um perfeito 

domínio da parte superior da alma sobre a inferior, sem qualquer inclinação ao mal, 

infundindo-lhe a graça santificante e, com ela, os hábitos das virtudes teologais e 

morais, por ação imprevidente de Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a 

morte. Mencionando, de acordo com a tradição bíblica, que a felicidade de Adão durou 

apenas oito dias, porque comendo da árvore proibida contraiu o pecado, esclarece 

Gusmão que a culpa se estendeu a todos os descendentes, uma vez que todas as 

vontades estavam moralmente presentes na de Adão, assim justificando a designação de 

«pecado original». Por consequência, da culpa de Adão e Eva resultou não apenas a 

privação da graça santificante e das virtudes sobrenaturais, mas também o corpo sofreu 

a privação «daquella composição devida dos humores, e interiores movimentos, e 

obediência dos appetites à razaõ, e outros infinitos males, e com elles todos nós»941. No 

quadro desta exposição doutrinal, Gusmão propõe que os fiéis cristãos meditem sobre a 

infelicidade de Adão no estado de culpa que se seguiu à perda da inocência inicial, com 

o objetivo de que melhor conheçam o benefício da redenção e os favores devidos a 

Jesus pela cruel morte na cruz para remissão de todos os pecados humanos, lamentando 

que «taõ poucos se aproveitaõ do frutto desta Arvore da vida, porque fazendo mais caso 

das cousas do Mundo, achaõ nelle pasto para os brutaes appetites, e por isso naõ curaõ 

de caminhar pelo caminho da Cruz»942. 

Segundo a interpretação de Alexandre de Gusmão, ainda que a redenção tenha 

correspondido particularmente ao pecado de Adão, por virtude dos passos da sua paixão 

e morte Cristo estendeu este benefício aos pecados de todo o mundo, presentes e 

passados943. Neste sentido, afirma o autor que, segundo a lei da graça, não pode haver a 

remissão dos pecados sem o sangue do cordeiro imaculado na cruz, razão por que o 

Filho de Deus se ofereceu ao sacrifício para expiação da culpa e da pena dos homens. 

Expondo a doutrina católica relativa ao pecado, acentua que os cristãos apenas se 

podem ver livres do seu peso mediante a frequência dos sacramentos, principalmente da 

penitência, junto com a prática das boas obras. Neste âmbito, depois de declarar que o 

perdão da culpa procede do sacramento na fé de Cristo e da virtude do sangue 

derramado na cruz, Gusmão avisa todos os pecadores que dilatam a confissão ou a 
                                                   
941 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, pp. 250-251. 
942 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 254. 
943 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 278. 
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fazem defeituosa, porque «Os que a dilataõ; mostraõ a pouca estimaçaõ, que fazem de 

seu valor: os que a fazem defectuoza, mostraõ a pouca fé, com que chegaõ ao 

Sacramento». Uns e outros, acrescenta, fazem do sangue de Cristo o mesmo que fizeram 

os presentes no Calvário, que «depois de o crucificarem, huns se puzeraõ a jugar os 

dados, outros a blasfemar; e os mais a pizar aos pés o Sangue, que de suas veas corria 

sobre a terra»944. Assim, com a instrução de que tudo quanto se obra no sacramento da 

penitência se faz por virtude do sangue derramado por Cristo – e depois de elucidar 

como o próprio Jesus transmitiu aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados dos 

homens –, recomenda que o cristão faça devida estimação do benefício da redenção: 

«será efficaz motivo pôr diante dos olhos huma Imagem de Christo 

crucificado, espectaculo de dores (…) porque he tal a malícia de hum só 

peccado, tal golpe, e tal nodoa causa em huma alma, que se naõ póde curar 

o golpe, nem lavar a nodoa com outra qualquer mezinha, senaõ com o 

Sangue, e morte do Filho de Deos»945. 

Prossegue a reflexão dos mistérios dolorosos com a consideração de como por 

virtude da cruz, e por força da sua palavra, Cristo iniciou a conversão do mundo, 

escolhendo para tal doze apóstolos, dispostos também sem outra arma mais que a 

palavra de Deus, com a qual começaram a pregar o Evangelho e a confirmar a sua 

doutrina com as grandes maravilhas obradas por Jesus, salientando o padre jesuíta que 

«naõ sendo a prégaçaõ dos Apostolos outra, mais que prégar a Christo crucificado, 

conquistaram hum Reino mayor, que todos os Reinos do Mundo» com a notícia de 

Jesus crucificado 946. Depois da conversão do mundo, explica de que modo a Igreja 

Católica foi fruto desta Árvore da Vida, congregando todos os fiéis na virtude da cruz, 

pois, como refere, «todos unidos fazemos hum corpo mystico, cuja cabeça he Christo». 

Contudo, afirmando que «cada hum de nós foy cortado daquella pedra Christo 

crucificado», lança o aviso de que «só as pedras, que assentaõ bem neste edificio da 

Igreja Militante, haõ de assentar bem no edificio da Igreja triunfante»947. Por outro lado, 

com base na exposição de Agostinho de Hipona sobre a origem dos sacramentos em 

                                                   
944 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 280. 
945 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 281. 
946 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 256. 
947 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 262. 
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Cristo, explana como do lado aberto de Cristo pendente na cruz se representam os dois 

primeiros sacramentos «com que a Igreja nasceo, e se sustenta, na agua o Sacramento 

do Bautismo, e no Sangue o Sacramento da Eucaristia»948. 

Cumprindo uma função doutrinal, Gusmão explica que, representado na água que 

saiu do lado aberto do Senhor, em conjunto com o sangue que deu virtude à redenção, o 

principal efeito do batismo consiste em livrar a alma dos homens do pecado original, 

ainda nos infantes que carecem de razão, visto que, não tendo aqueles pecado por ato 

próprio, mas antes por ação de Adão, quis Deus que pelos merecimentos do seu Filho 

recobrassem a graça santificante. Ainda no âmbito da exposição das virtudes do 

sacramento inicial, assegura que no caso de serem batizados com pecados atuais, ficam 

mesmo assim purificados pela água sacramental, ficando livres tanto da culpa como da 

pena. Também por virtude do sangue de Cristo, através do batismo entram os homens 

na Igreja, fazendo-se membros de Cristo, renascendo para Deus e tornando-se herdeiros 

da glória e capazes de receber os dons do Espírito Santo com a graça batismal949. Do 

mesmo modo que na água se representa o batismo, o autor jesuíta afirma que o 

sacramento da sagrada eucaristia teve origem no sangue saído em simultâneo do lado 

aberto de Jesus. Por conseguinte, inscreve-se Gusmão na opinião dos teólogos que 

defendem a presença divina na eucaristia debaixo das duas espécies, o corpo e o sangue 

de Cristo, materializadas no pão e no vinho consagrados no sacrifício do Altar950. 

Distinguindo o mistério de Cristo crucificado em relação com Cristo sacramentado 

somente pelo sangue derramado na cruz, Gusmão instrui os cristãos a esforçarem-se por 

chegar dignamente ao Altar, afervorando-os não só no amor devido àquele que à custa 

das dores da cruz lhes proporcionou o benefício da eucaristia, mas também incutindo-

lhes o temor de na mesa da comunhão receberem em má consciência o sangue que foi 

derramado para salvação dos homens, recomendando-lhes que tenham sempre em 

mente que o Senhor que recebem na hóstia consagrada é o mesmo que esteve pendente 

na cruz. 

                                                   
948 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 263. 
949 Sublinhando o seu propósito de doutrinação, afirma que «com esta meditaçaõ conhecerá, como a agua, 
com que lavou a veste da graça, que recebeu no bautismo, era Sangue do Crucificado Cordeiro, que por 
cinco fontes derramou na Chruz». (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 267). 
950 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 267: «por cõter em si o Corpo, e Sangue do 
mesmo Christo, e porque sendo o mesmo Sacrificio, que Christo offereceu no Altar da Cruz, naõ ha entre 
Christo crucificado, e Christo sacramentado mais distinçaõ, que ser o da Cruz com Sangue, e o do 
Sacramento sem Sangue». Ler ainda as considerações acerca «Da Instituiçaõ do Santissimo Sacramento», 
A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 81-82. 
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Como realça o P.e Gusmão, da Árvore da Vida se colhe igualmente o benefício da 

vocação à fé católica951, definido como um «dom gratuito de Deos, que naõ suppoem de 

nossa parte cooperaçaõ, ou merecimento, posto que a todos manda pregar a Fé»952. 

Neste sentido, embora refira que o nascimento de Deus no presépio foi sinal da grande 

ternura e misericórdia divina, o padre jesuíta acentua que a crucificação foi 

consideração de maior amor e, por isso, mais poderosa para nos obrigar a estimar o 

benefício da vocação. Assim, apoiando-se nas palavras de S. Paulo, afirma Gusmão que 

o fim para que fomos chamados por Deus à vocação da fé foi o mesmo que Cristo teve 

em dar a vida na cruz, «para fazer a sua Igreja Santa, glorioza, e sem macula»953. Para 

tal, comunica aos fiéis congregados, por meio dos ministros, a virtude do seu sangue 

através dos sacramentos e transmite os sete espíritos com que governa a Igreja – 

sapiência, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus –, 

virtudes comunicadas aos justos que com a fé juntam o exercício das boas obras. 

Quanto à grandeza da vocação da fé, refere que os cristãos são chamados por Deus para 

formar a «Igreja santa, pura, e immaculada», um «corpo mystico, cuja Cabeça he 

Christo». Por isso, advertindo com a contínua vigilância de Deus, censura os ingratos 

que ofendem aquele que os acolhe pelo batismo e sustenta com a virtude do seu sangue. 

E ao lembrar que a Árvore da Vida do Paraíso Terreal tinha virtude de causar a vida 

corporal, Gusmão enaltece a dupla virtude de Jesus Cristo, o qual, enquanto Criador, 

proporciona a primeira vida no nascimento e, enquanto Salvador, concede a segunda 

vida na ressurreição, uma vez que na cruz «com sua morte matou a morte, que vivia, e 

resuscitou a vida, que estava morta»954, revestindo-se os corpos dos justos dos quatro 

dotes gloriosos – impassibilidade, claridade, agilidade e subtileza955. 

Por último fruto da Árvore da Vida, e o maior de todos, sublinha Gusmão, quis 

Jesus agonizante na cruz oferecer aos homens a sua santíssima Mãe. Com o estímulo de 

                                                   
951 Cf. Entre outras meditações sobre os benefícios e a finalidade do estado religioso, indicamos as 
considerações acerca «Do beneficio da Vocaçaõ á Fé Catholica», «Do beneficio da Vocaçaõ», «Do bem 
da Vocaçaõ Religiosa», A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, pp. 4-5, 7-8 e 16-17. 
952 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 271. 
953 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 274. 
954 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 282. 
955 Insiste o autor em afirmar que só aos justos estavam reservados os quatro dotes corporais no Paríso: 
«só os Justos hão de resuscitar para a vida eterna, só os justos hão de ser revestidos desses quatro dotes 
gloriosos, que he a verdadeira mudança, porque só os Justos se souberaõ aproveitar da virtude do Sangue 
de Christo, e se souberaõ conformar com em vida com sua Cruz». A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus 
Crucificado, p. 284.  
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serem filhos da Mãe de Deus, e o pensamento de que a congregação dos fiéis se 

constitui tanto dos filhos de Deus regenerados pelo batismo como pelos filhos da 

Virgem instituída mãe de João ao pé da cruz, dizendo-lhe «que tivesse della cuiddo, que 

a servisse, e amasse como Mãy, e nelle a todos nós»956, o autor aconselha os que se 

prezam de serem filhos da Senhora a fazerem a devida estimação deste benefício, 

considerando não apenas quantas dores padeceu esta Mãe no parto de tantos filhos ao pé 

da cruz, mas também que «he muito grande sinal de predestinaçaõ a cordeal devaçaõ 

desta Senhora»957. Deste modo, com o intuito de que todos os fiéis recorram a Maria 

com amor e confiança de filhos, assegura que é indício de perfeição espiritual e muito 

agradável a Cristo assistirem com a Virgem aos padecimentos do Filho através da 

meditação dos mistérios dolorosos da cruz. 

Em síntese, ao afirmar que os predestinados são aqueles que Deus prevê que se 

hão de conformar com a imagem de Cristo, como exemplar de toda a «santidade», 

Gusmão defende que todo o negócio da salvação, materializado nos frutos da Árvore da 

Vida, se concentra nos benefícios da predestinação, vocação, justificação e glorificação. 

Assegurando que «Os que Deos predestinou, esses chamou; e os que chamou, esses 

justificou; e os que justificou, esses glorificou»958, explica que os predestinados são 

chamados por Deus à sua fé e à sua graça unicamente segundo a disposição divina, e 

não por merecimentos humanos, tanto pela vocação exterior (por meio da pregação, da 

lição ou mesmo de algum acontecimento adverso) como pela vocação interior (por meio 

da «graça excitante, e preveniente»). Do mesmo modo, avisa que os cristãos que são 

chamados e correspondem à vocação são justificados por meio da divina graça, em que 

consiste a formal justificação, tornando-se filhos de Deus, herdeiros do Reino do Céu e 

merecedores da glória da bem-aventurança eterna. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
956 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 288. 
957 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 286. 
958 A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 289. 
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Capítulo IV 

Suma da perfeição religiosa 

 

1. Perfeição religiosa 

Da análise do conjunto dos textos de Alexandre de Gusmão, é percetível uma 

preocupação sistemática do autor em apontar instruções, conselhos, avisos e exemplos 

que orientem o leitor piedoso no sentido de renovar o seu comportamento social, 

reformar a conduta moral, corrigir as práticas sacramentais, progredir no domínio do 

aperfeiçoamento espiritual. A perfeição religiosa – e os meios, instrumentos e 

impedimentos que com ela se relacionam – constitui, por isso, o tema central de toda a 

obra do padre jesuíta, da mesma forma que conduzira a vida e obra de Santo Inácio. De 

facto, lendo a Autobiografia, as Constituições da Companhia de Jesus, os Exercícios 

Espirituais ou as Cartas inacianas – documentos que Gusmão, direta ou indiretamente, 

conheceu, como se depreende de uma leitura mais atenta dos seus textos –, percebemos 

como desde o princípio do seu processo de conversão interior o nobre de Loyola 

procurou por diversos meios atingir a suma perfeição espiritual, não apenas para seu 

proveito, mas também para a salvação do próximo959. 

Nas regras fundamentais da Companhia de Jesus, estatuiu o fundador da ordem 

que a ação apostólica dos irmãos jesuítas tenha por finalidade única a busca da perfeição 

e da salvação do próprio e dos outros960. Com este desígnio exortou santo Inácio todos 

                                                   
959 O desejo de perfeição pessoal e do próximo constitui o princípio essencial das obras que orientam os 
inacianos no género de vida definido pelos primeiros companheiros. Leia-se, a este respeito, a Fórmula do 
Instituto da Companhia de Jesus – aprovada oficialmente pelo Pontífice Paulo III, através da Bula 
«Regimini militantis Ecclesiae» (1540), e depois comprovada pelo Papa Júlio III, com a Bula «Exposcit 
debitum» (1550) – ou ainda o texto do «Exame Geral». Leia-se a este propósito, a introdução e as 
esclarecedoras notas de Ignacio Iparraguirre em Obras Completas de San Ignacio de Loyola. 
960 Cf. Const: 2. Santo Inácio serviu-se igualmente de numerosas missivas para indicar a finalidade da 
Companhia. Na chamada «carta da perfeição», para instruir os jovens jesuítas de Coimbra na perfeição 
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os jesuítas a que se distingam no amor da perfeição961 e se exercitem em práticas de 

oração e devoção que lhes permitam cultivar as virtudes perfeitas962. Do mesmo modo, 

por terem inteira notícia do caminho para a salvação, atribui os inacianos o dever de 

estimular de forma contínua o desejo de perfeição no outro963, responsabilidade que 

Inácio atribui de forma ainda mais evidente àqueles que, no cumprimento das suas 

funções, devem acolher e orientar os mais jovens na Companhia, sendo por isso muitas 

as recomendações aos superiores, reitores e provinciais. Neste contexto, determinou que 

os superiores persuadam os candidatos à ordem de Loyola a abdicarem de todas as suas 

posses, objetos e recursos do modo mais perfeito964 para que mais convenientemente 

possam amar Jesus e gozar a união com Deus. Note-se, no entanto, que santo Inácio não 

indica a via de perfeição apenas aos seus companheiros. Faz igual recomendação nas 

cartas que reiteradamente dirigiu a eclesiásticos, homens pios e leigos965. Segundo a 

doutrina inaciana, a vida de perfeição constitui também uma forma de apostolado, no 

sentido em que, mais do que pretender o benefício pessoal, o homem devoto deve 

desejar com mais veemência ainda a perfeição e a salvação alheias, independentemente 

do seu estado de vida. 

Fiel leitor e discípulo de Santo Inácio, o P.e Alexandre de Gusmão manifestou 

igual pensamento a propósito da possibilidade de se poder viver pia e religiosamente 

tanto no século como no estado religioso966, ainda que assegure ser mais difícil lograr 

                                                                                                                                                     
necessária para a salvação própria e dos outros, remete os escolásticos para a fórmula do instituto jesuíta: 
«Se isto se verifica em todo o cristão que honra e serve a Deus, podereis imaginar facilmente o que se dá 
com o nosso instituto que não é somente servir a Deus por nós mesmos, mas atrair muitos outros à honra 
e serviço divino.» («Aos Padres e Irmãos de Coimbra», Roma, 7 de maio de 1547. Cartas – Santo Inácio 
de Loiola. Org. e selecção de António José Coelho, SJ, Braga, Editorial A. O., 2006, p. 125. Todas as 
citações e remissões para as cartas de Santo Inácio de Loyola serão feitas com base nesta edição, 
indicando-se apenas o título da obra e a página). 
961 Const 6: 602. 
962 Const 6: 547; Const 10: 813. 
963 Const 3: 280: «expriman sus buenos conceptos a edificación suya y de los prójimos, tratando a 
menudo de lo que toca a la abnegación de sí mesmos y de las virtudes y toda perfección, y exhortándose a 
ellas, especialmente a la unión y fraterna caridad». 
964 Const 3: 259: «Los Rectores, o Prepósitos locales, o Provinciales, y qualesquiera otras personas que 
trattaren con el que quiere así disponer, como en lás demás cosas, también en esta devrán representarle lo 
más perfecto, y donde el tendrá mayor merecimiento ante Dios nuestro señor». 
965 Sirvam de exemplo a «Carta aos Padres e Irmãos de Portugal», de 26 de março de 1553, a famosa 
«Carta da obediência», pp. 201-13; ou a «Carta a Bartolomeu Romano», de 26 de janeiro de 1555, pp. 
230-231 (Cartas – Santo Inácio de Loiola). 
966 No decurso da alegoria, ou da parábola, como se refere no prólogo, que descreve o percurso 
antagónico dos irmãos Precito e Predestinado, levado por Servir a Deus a visitar os dois bairros existentes 
em Nazaré – o Século e o Claustro – para escolher a sua morada com a família, «muito se maravilhou 
Predestinado de ouvir dizer, q no bairro Seculo se podia viver santa, & religiosamẽte, porq sempre ouvira 
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uma existência «santa» vivendo entre os leigos. Referindo-se às virtudes necessárias 

para alimentar a vida espiritual, apenas possíveis de alcançar por força da diligência e 

da disposição colocadas na lição espiritual, na oração e na meditação, afirma Gusmão 

que a perfeição de vida, mais comum e de maior obrigação para os que vivem no 

claustro, se pode também alcançar no século se os fiéis seguirem a mensagem de Jesus 

Cristo967. Por isso, adverte que «He engano grande cuidar, que só, os que professaõ o 

estado Religioso nos claustros, tem obrigaçaõ de aspirar à perfeiçaõ»968, lembrando que 

a perfeição cristã consiste essencialmente no amor de Deus, não no hábito, mas nos atos 

e na total conformidade com a vontade divina. Deste modo, porque todos os cristãos 

partilham o nome, a fé e os sacramentos e esperam a mesma glória eterna, aconselha 

que todos se dediquem à imitação da humanidade de Cristo, modelo das divinas 

perfeições e guia das ações dos fiéis, recomendando para este efeito a consideração dos 

seis estímulos propostos pelo jesuíta P.e Luis de la Puente969: a presença de Deus, a 

pureza de intenção, a oração, a confiança em Deus, a fortaleza e a perseverança970. 

Sendo, pois, a perfeição individual e o auxílio do próximo o principal objetivo da 

ação religiosa dos jesuítas, Alexandre de Gusmão, profundo conhecedor dos 

documentos fundadores da ordem inaciana, procurou encaminhar os cristãos que 
                                                                                                                                                     
dizer, que os santos Religiosos eram somente aquelles, que vivião nos Claustros, & nam no Seculo» 
(Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 65). Na verdade, a certeza de que a 
perfeição religiosa pode ser vivida por todos os cristão, mesmo fora dos claustros, repete-se nas várias 
obras deste sacerdote da Companhia: «he necessario saber, que naõ saõ, os que vivem em clausura, só os 
que saõ, e devem ser Religiozos, senaõ todo o fiel Christaõ, que professa a Religiaõ Catholica; porque só 
os que vivem religiosa, e santamente merecem o nome de Religiozos. (...) assim como he engano cuidar, 
que só os que vivem nos claustros estaõ obrigados a procurar a perfeiçaõ, que consiste na caridade, e 
amor de Deos, assim he engano cuidar, que só os claustraes se devem chamar Religiozos; Religiozo he 
todo aquelle, que vive Christã, e religiosamente.» (A. GUSMÃO, Arvore da Vida, Jesus Crucificado, p. 
185). 
967 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 74: «se bem sua propria 
habitação he là no outro bairro, que chamão Claustro, com tudo tambem cà neste bairro Seculo se acham, 
por quem as sabe buscar». 
968 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 146. Segundo o pedre jesuíta, a caridade ou 
amor a Deus, raiz da perfeição cristã, tanto encaminha para o Céu os leigos como os religiosos: «podemos 
ser muyto santos sò com amar a Deos com amor filial, & sincero; porque sò com elle chegarão muytos a 
grande grào de perfeyção ainda que não vivamos nas clausuras como os Religiozos, nem façamos as 
penitencias dos Anacoretas, nem vistamos saco como S. Francisco, nem tomemos as disciplinas de S. 
Domingos, nem passemos os trabalhos, & perseguições dos Apostolos» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o 
bem, & mal eterno, pp. 224-5). 
969 Teólogo, diretor espiritual de Marina de Escobar e autor de literatura ascética, Luis de la Puente 
(Valladolid, 11 de novembro de 1554 – Valladolid, 16 de fevereiro de 1624) compôs, entre outros títulos, 
Obras espirituales del venerable padre Luis de la Puente, de la Compañía de Jesus… Tratado primero, 
De la providencia de Dios en el repartimiento de los estados, oficios y suertes de vida, que tiene la 
republica christiana, y de la perfeccion propia de cada uno, en la imprenta de Antonio Perez de Soto, 
1752. 
970 A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 156. 



348 
 

desejam alcançar a perfeição conducente à morada do Senhor, não somente através do 

exercício sacerdotal, mas igualmente por via dos seus escritos, orientados para o ensino 

dos princípios fundamentais do cristianismo, para a divulgação de um sentimento 

religioso centrado na experiência da encarnação do filho de Deus e sua paixão e morte 

na cruz e para a defesa da imaculada conceição de Maria. 

Definindo a perfeição cristã como uma forma de caridade e união com Deus, uma 

conformidade da vontade dos homens com a vontade divina, uma completa imitação de 

Cristo e uma extirpação dos vícios e acumulação de virtudes, o P.e Gusmão, com intuito 

catequético, num discurso expositivo livre de arrevesadas e obscuras argumentações, 

distingue quatro formas de perfeição971: a perfectio essencialiter, presente tanto na 

disposição de espírito (in habitu) como na ação (in actu), é fundada nos atos de caridade 

ou amor de Deus, tendo por objetivo a conformidade da vontade humana com a divina; 

a perfectio finaliter tem por finalidade a caridade ou perfeição, que consiste na união 

com Deus; a perfectio exemplariter, centrada na verdadeira imitação do Salvador, que é 

o Caminho, a Verdade e a Vida; e a perfectio accidentaliter, que se resume às atividades 

de extirpação dos vícios e aumento das virtudes. Por conseguinte, de acordo com 

Gusmão, será perfeito aquele que for muito dotado de caridade, expurgado de pecados e 

ornado de virtudes, perseverar na imitação de Cristo e se conformar por inteiro à 

vontade divina. 

De acordo com a exposição tradicional das vias de acesso à perfeita caridade – 

que se traduz em atos e não em intenções, sublinha – Gusmão distingue três graus no 

amor da perfeição: incipientum ou via purgativa, proficientium ou via iluminativa e 

perfectorum ou via unitiva. Assegurando que «estes tres estados sam de perfeiçam, 

posto que mais, ou menos perfeitos, por quanto se nam acham nelles, senão os que estão 

na graça, & amisade de Deos»972, determina contudo que para aprender a ciência do Céu e a 

arte da via espiritual o cristão deve percorrer um percurso gradual, de purificação e ascensão na 

via da santidade. 
Recorrendo à estratégia didática de explicar a sua doutrina por meio de metáforas 

e comparações de fácil entendimento, e por isso persuasivas, determina que os crentes 

                                                   
971 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 39, 40. 
972 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 255. A aprendizagem da 
via espiritual, num crescendo grau de complexidade, deve seguir um modelo de organização similar ao da 
ordem das escolas: «assi como a boa ordem das escolas pede haver distinçaõ de classes, onde se ensinem 
artes aos principiantes, para despois passarem a outras classes mayores; a razaõ pede haver tambem a 
mesma ordem nas classes do Ceo» (A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 59). 
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que se iniciam na via purgativa hão de ter a condição dos pastores que primeiro 

entraram na santa lapinha e viram com seus olhos e meditaram com o coração o 

mistério do nascimento do Menino, de condição simples e humildes, «porque taes ham 

de ser todos os que ouverem de ser discipulos de Christo (...) para que se cõformem os 

discipulos com o Mestre, que tambem se fez criança para nos ensinar»973. Assim, o 

primeiro grau da perfeição encontra-se nos cristãos que, apesar de viverem em caridade, 

têm ainda a alma muito submetida às paixões e inclinada aos pecados antigos. Por este 

motivo, tendo a finalidade essencial de arrancar os vícios e os pecados da alma, explica 

Gusmão que este grau é chamado via purgativa e assume uma dupla finalidade: por um 

lado, serve para remir os pecados outrora cometidos e diminuir os afetos desordenados, 

por outro, ajuda a fugir das ocasiões de pecados futuros, reprimir a propensão para as 

faltas morais e espirituais e evitar as sugestões do demónio. Acrescenta o sacerdote 

jesuíta que pertencem a este primeiro grau os devotos que, recentemente 

desembaraçados da servidão do pecado, na liberdade de filhos de Deus se esforçam por 

conservá-la no futuro, protegendo-se contra os perigos que costumam perseguir os 

pecadores que há pouco tempo se converteram a Deus; os fiéis que convertidos a Deus 

há já muitos anos, conservando inteiro propósito de o servir, levam todavia uma vida 

inconstante e arrebatada pelas paixões, os quais, vivendo em luta interior, se algumas 

vezes saem vencedores, a maior parte acabam vencidos; todos aqueles que por descuido 

no zelo da perfeição ou por alguma incúria merecedora de condenação, caídos do 

segundo ou do terceiro grau da perfeição, recorrem de novo ao primeiro para que se 

possam livrar das culpas; finalmente, aqueles que tendo atingido o terceiro grau da 

perfeição, permitindo Deus, são inquietados por sugestões funestas e privados da 

anterior tranquilidade do espírito. 

Para alcançar o grau supremo da perfeição, após receber a graça divina, o cristão 

deve observar uma dupla disposição: uma sincera conversão a Deus e um verdadeiro 

empenhamento na busca da santidade. Por contraponto, Gusmão avisa que os tépidos, 

os recidivos e os negligentes nem no primeiro grau da perfeição se encontram, por não 

                                                   
973 Acrescenta o autor que «o coração humilde, & simples està mais disposto para receber os primeiros 
principios da doutrina de Christo, que se funda em humildade; e se possivel for se ha de haver o 
principiante na vida espiritual, como se ha no principio da vida temporal, como hũa criança tão simples, 
& tão humilde, porque nestes caem melhor os primeiros princípios de toda a sciencia». Desta sorte, 
partindo do princípio de que «em almas de má vontade não entra a Sabedoria deste Menino», ensina que 
para os que se iniciam na via da perfeição «mais servem as boas vontades, que os bons entendimentos. 
(...) porque o desejo grande de aprender a doutrina deste Menino, he o melhor principio de a saber». (A. 
GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, pp. 19-20). 
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manifestarem o zelo e o fervor necessários para alcançar a caridade divina. Por isso, 

instrui o incipiente na procura da perfeição com quatro preceitos essenciais: depois da 

conversão ou do propósito de se emendar, deve discernir os perigos que o rodeiam e 

conceber na mente todos os pecados a que se sente propenso e pelos quais receia cair 

em falta; em seguida, através do exame particular, três vezes ao dia, indagar 

diligentemente as suas causas e fontes; num terceiro momento, procurar 

cuidadosamente os instrumentos apropriados para remover os pecados; por fim, 

combater legitimamente o pecado, e as suas fontes, servindo-se das armas espirituais 

mais convenientes. Neste âmbito, para arrancar os maus hábitos e os vícios antigos e 

conservar o fervor da perfeição, além prescrever o remédio da penitência, Gusmão 

incentiva o cristão a aplicar-se na «lavoura espiritual» com o arado da mortificação e as 

águas fertilizantes da oração974. E com a certeza de que as más inclinações e as culpas 

veniais procedem sobretudo do entendimento, que «se inficiona com huns limos 

pegajosos, que dizem Máos Ditames», isto é, os «ditames depravados, ou doutrinas 

differentes de nossa profissam», e da vontade, que «se inficiona com outros, que 

chamam Máos Affectos»975, ou afetos desordenados das paixões, Gusmão impõe a 

obrigação de manter o entendimento e a vontade puros, conservando a razão com o 

auxílio da reta intenção e do bom desejo976 para se livrar dos danos dos apetites 

sensitivos, tanto do irascível como do concupiscível. Para tal, recomenda que o 

incipiente se alimente do primeiro ramo da árvore da vida espiritual – cujas folhas se 

chamam intenções de renovar a vida, as flores se dizem desejos de renovação e o fruto 

se designa vida renovada –, que tem virtude de purgar a alma dos quatro humores 

nocivos que a corrompem: os vícios, os pecados, os maus hábitos e os maus costumes. 

Seguindo este conselho, pode o incipiente com mais facilidade reconhecer o miserável 

                                                   
974 Na narração alegórica da vida espiritual dos incipientes, são descritos «occupandose em lavrar, cavar, 
& arar a terra de sua alma com o arado da mortificação, arrancando della os espinhos, & ervas inuteis dos 
vicios, & màs inclinaçoens; & depois disto havia de regar, & fertilisar com as aguas, & orvalho celestial 
por meio do exercicio santo da Oraçam». Porém, observando que ao cortar somente a rama com a fouce, 
deixando na terra a raiz, que inevitavelmente brota outra vez, o incipiente aprende a usar do «arado da 
mortificaçam de tal sorte, que rasgasse bem a terra, & desarreigasse bem a causa daquellas immundicias, 
que eram as raízes» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 258 e 
259). 
975 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 261. 
976 No registo alegórico, adverte Gusmão que o Predestinado Peregrino «pello meio de sua filha Recta 
Intençam terà o cuidado de purificar, ou intencionar bem o Entendimento, procurando ter sempre diante a 
summa verdade, que he Deos» e «por meio de seu filho Bom Desejo terà cuidado de ordenar bem a 
vontade; procurando ter sempre por objecto a summa bondade, que he o mesmo Deos.» (A. GUSMÃO, 
Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 262). 
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estado da sua vida passada, perceber as distrações do presente, discernir os 

impedimentos que embaraçam a sua conversão e escolher os meios que o auxiliem na 

sua renovação moral e espiritual, exercícios que Gusmão indica como indispensáveis 

para lograr uma conversão sincera ou uma efetiva renovação de vida, a qual, para durar, 

se deve «curtir primeiro com o sal da Mortificaçam, conservar com o mel da 

devaçam»977. Além disso, preconiza que aquele que se inicia na vida purgativa se confie 

aos cuidados de um diretor espiritual da mesma forma que um doente se entrega «a hum 

medico mui experimentado, & perito nos achaques do espirito»978, descobrindo-lhe 

todos os achaques, dores e enfermidades da alma com vista a obter todo o 

aproveitamento na vida espiritual. 

Avançando um degrau na escada de acesso à perfeição, Alexandre de Gusmão 

explica que a via iluminativa é percorrida pelos proficientes, ou seja, os cristãos que, 

depois de terem dominado as paixões e arrancado os pecados da alma, continuamente se 

esforçam por conservar e aumentar a caridade e se ocupam de a ornar com as virtudes. 

Voltando a usar o discurso figurado, esclarece que os proficientes hão de ter a condição 

dos Reis Magos «que tanto que sentirem a luz do Ceo, que he a inspiração de Deos, 

tratem logo de caminhar, & ir adiante no caminho da perfeição (...) vendo muito bem as 

admiraves virtudes, que com seu exemplo nos ensina para as imitar»979. Nesta proposta 

do padre jesuíta, são três os fins que os fiéis devem perseguir no segundo grau de 

perfeição: esforçar-se por obter a pureza da alma, removendo os impedimentos da 

perfeição, entre os quais os pecados veniais, os afetos nocivos e o enfraquecimento das 

virtudes morais; procurar a tranquilidade da alma, apartando todas as perturbações, 

como a tristeza, a discordância, a pusilanimidade ou a tepidez; por último, prover a alma 

de todas as virtudes, as quais originam a pureza da alma, garantem-lhe a tranquilidade e, 

por fim, acrescentam o ornamento ou a bondade. Adverte no entanto que, para alcançar 

este grau, são necessárias três disposições essenciais: primeira, procurar a pureza da 

alma pela fuga aos pecados veniais; segunda, alcançar a paz da alma através do 

                                                   
977 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 264. 
978 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 265. 
979 Propondo que o cristão visite o Deus Menino com a mente, fornece as instruções necessárias para o 
exercício das virtudes, depois de «pòr aos pès deste menino todos os haveres, & esperanças do mundo, & 
sua vaidade, significados nos tres dons, de ouro, myrrha, & incenso; porque (como diz S. Bernardo) só 
estes discipulos de Christo alcanção esta sciencia verdadeira». Ensina assim que «depois de achado a 
Deos, ha de caminhar por (...) pelo caminho da virtude e não tornar ao Demónio e ao pecado». (A. 
GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 21). 
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afastamento dos afetos; terceira, tratar do «embelezamento» da alma por via do aumento 

das virtudes. 

Neste sentido, explorando a analogia com «a boa arte da espiritual agricultura», 

explica como deve o devoto que busca a perfeição repartir a terra da sua alma em quatro 

ordens, ou canteiros, para neles plantar as árvores, isto é, as virtudes com as quais 

imediatamente honre e respeite a Deus (fé, esperança, caridade e religião); as virtudes 

que respeitam aos superiores, «com as quaes honramos a nossos maiores, que estam em 

lugar de Deos»980 (observância e obediência); as virtudes que pertencem ao proveito 

espiritual do próprio (humildade, pobreza, castidade, modéstia, temperança, fortaleza e 

paciência); e as virtudes que pertencem aos outros, nas palavras do autor, as «plantas, 

que propriamente frutificão para outrem, nam perdendo porem o agricultor o seu fruto 

principal, que he merecimento»981 (justiça, amicícia, misericórdia, fidelidade e 

prudência). Acrescenta ainda que, tendo as virtudes três estados, «a que os agricultores 

de espirito chamão gráos»982 – dos que começam, dos que aproveitam e dos já perfeitos 

–, o primeiro grau resulta de nascer a virtude com a graça, devendo o fiel devoto 

procurar que a virtude nasça e se arreigue na alma; o segundo grau consiste no aumento, 

esforçando-se para que a virtude cresça e aumente, lançando raízes bem profundas; e o 

terceiro grau é referente apenas aos perfeitos que se distinguem por bons desejos e boas 

obras e se exercitam em generosos atos de cada uma das virtudes. Além de seguir estas 

instruções, para se aproveitar na via iluminativa, Gusmão aconselha o cristão, seguindo 

o exemplo da alegoria do Predestinado, a colher o seu alimento no segundo ramo da 

árvore da vida espiritual, cujas folhas se chamam intenção de aproveitar, as flores são os 

desejos de maior perfeição e o fruto tem o nome de aumento espiritual, temperando 

estes «manjares» com a mortificação e a oração: 

«Predestinado ia gostando delles, ora dos que temperava Mortificaçam, que 

eram algum tanto salgados, & sobre o azedo, ora dos que cosinhava 

Oraçam, que erão mais doces, & gostosos, ora dos que ambas juntas 

cosinhavão, temperando o agre da Mortificação com o doce de Oraçam, & 

                                                   
980 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 275. 
981 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 287. 
982 Continuando a exposição acerca das vias de acesso à «perfeita santidade», de um modo didático, 
insiste Gusmão que «O modo, & arte de plantar estas virtudes, he o mesmo que tem os agricultores de 
plantar as arvores.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 268). 
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estes eram os mais gostosos»983. 

O terceiro grau da perfeição, ou via unitiva, é reservado aos perfeitos nas matérias 

do espírito, os quais, depois de terem vencido as paixões e se encontrarem livres de 

qualquer perturbação da paz de espírito, alcançam inteira união amorosa com Deus por 

meio da contemplação. Segundo Gusmão, os perfeitos hão de ter a condição da Virgem 

e de São José, seguindo os seus exemplos para «ter a alta oração, & contemplação deste 

mysterio», «conservar, & conferir em seu coração todas as palavras, & ponderaçoẽs que 

ha meditado» e «conservar a justiça, & santidade»984. Com estas considerações, 

assegura que a suprema perfeição resulta, por um lado, do anseio da perfeita caridade ou 

santidade e, por outro, da contemplação das pessoas divinas, tornando-se possível tanto 

por um amor afetuoso, pelo qual cada vez mais se une o perfeito a Deus, como por um 

amor prático, agindo ou padecendo pelo amor a Deus e a salvação do próximo. No 

seguimento do seu discurso tendente à perfeição de vida cristã, esclarecendo que os que 

se exercitam na via unitiva se ocupam de matérias «de mais alto espírito»985, requerendo 

uma capacidade própria para tão sublimes fins, o autor jesuíta enumera, entre os que 

pertencem naturalmente a este grau, os bispos, que têm obrigação de viver em estado de 

perfeita caridade, e os demais religiosos, coagidos a procurar a perfeição tanto pelo 

conhecimento direto dos meios como pela fórmula da sua profissão religiosa. A este 

respeito, admitindo que o religioso não esteja obrigado a uma perfeição integral no 

domínio da ação, impõe contudo que deseje profundamente a união com Deus, tanto 

pelos meios essenciais (como são os votos emitidos), quanto pelos secundários (os 

avisos e regras), sem os quais não se orienta devidamente na via da salvação. 

Entendendo a via da perfeição como um processo interior de ascensão progressiva nas 

matérias do espírito, o sacerdote jesuíta exige a todos os que alcançam o grau superior 

da perfeição, junto com a prática da contemplação – que todavia opta por não 

desenvolver com o necessário aprofundamento, porque os seus objetivos e os seus 

                                                   
983 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 271-272. 
984 A. GUSMÃO, Escola de Bethlem, Jesus nascido no Prezepio, p. 22. Neste contexto, avisando que os 
fiéis que presumem alcançar a ciência divina sem cuidarem primeiro da necessária pureza de coração 
acabam por ficar mais ignorantes do que imaginavam, ordena que aquele que aspira à perfeita união com 
Deus «se ha de deter na lapinha cõ a Virgem, & S. Joseph, atè o dia da Purificação; & offerecendose a 
Deus assi em o par de rolas, que a Virgem offereceo, isto he, depois de haver purificado a alma de todo o 
vicio, & coração de todo o affecto terreno, offerecido a Deos as duas potencias, entendimẽto, & vontade, 
pella fé, & caridade de Deos (p. 23). 
985 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 292. 
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destinatários não aspiram a tão altos voos… –, uma firme disposição de se exercitarem 

diligentemente nos primeiro e segundo graus. Por outras palavras, Gusmão preceitua 

que os perfeitos regressem de modo contínuo às vias purgativa e iluminativa para se 

poderem conservar na perfeita caridade inerente à via unitiva. 

Em relação com os perfeitos que se distinguem nos exercícios de união amorosa a 

Deus, Gusmão afirma que a perfeita santidade, a geral e a estrita, consiste no principal 

fim dos que se encontram no terceiro grau, com colaboração da graça e a bondade dos 

costumes986. Em poucas palavras, embora se trate de questões teológicas de teor mais 

complexo, explica que a sanctitas generatim, referente à justiça procedente da caridade, 

inclui dois princípios: a graça e a virtude moral. Não é esta todavia a perfeita santidade, 

aquela a que nada falta, pelo que, nota o autor, o cristão pode ser santo, com esta forma 

de santidade geral, e não ser perfeito. A sanctitas stricte é definida como uma pura e 

firme aplicação da mente e de todos os atos humanos em Deus como supremo Senhor. 

Deste modo, além de uma perfeita união do espírito com Deus, é também necessária 

uma aplicação constante de todas as forças morais e atos de virtude. Por conseguinte, 

segundo o autor, uma vez que a santidade estrita, ou perfeita, compreende os princípios 

da pureza e da imutável união com Deus, apenas os que foram agraciados com esta 

forma de santidade podem com propriedade ser chamados de santos. Esclarece ainda 

que são três os graus da perfeita «santidade»: o primeiro, destinado aos principiantes, 

baseia-se numa purificante união imóvel com Deus, em que a alma, purificada dos 

pecados mais torpes, recebe a pureza de Deus, ser puríssimo e única fonte de toda a 

integridade; o segundo, para os proficientes, requer uma iluminante união imóvel com 

Deus, na qual, removida a impureza dos afetos inferiores, é aumentada a pureza da alma 

com novos incrementos diários e ilustrada com novas graças e benefícios; o terceiro, ao 

alcance somente dos perfeitos, consiste numa unitiva união imóvel com Deus, na qual a 

alma santa alcança uma puríssima união com Deus e goza a plenitude do seu amor987. 

                                                   
986 Gusmão explica que «chamamos Justos, & Santos aos que estão em graça, (292) & sam bem 
morigerados nos procederes», mas esclarece de seguida que não é, porém, esta a perfeita santidade a que 
devem aspirar os que professam a perfeição da caridade, porque «pode muito bem ser hum santo, & nam 
perfeito, porque mais se requere para a perfeição, do que para a santidade». (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 292 e 293). 
987 A perfeita santidade a que aspiram os varões perfeitos consiste em «huma purissima, & firmissima 
applicação de toda nossa alma, actos, & potencias a Deos, como a Supremo Senhor» e inclui a pureza da 
alma e a imóvel união com Deos, por meio de todas as potências do homem. Por conseguinte, quanto 
mais firme e pura for a união com Deus, maior será a santidade (Cf. A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 293). 
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Presente nos diferentes graus de perfeição cristã, a via espiritual, alimentada pelas 

diferentes formas de oração, tem por princípio vital a caridade e a graça de Deus988 e 

cumpre duas finalidades: a primordial consiste na procura da maior glória de Deus e a 

segunda no desejo de alcançar a salvação própria e alheia. Para a sua vivência perfeita, 

aconselha o jesuíta que o cristão imite Deus na sua pureza e não na sua natureza, cujo 

exemplo modelar é Cristo na sua vida puríssima989. De forma sucinta, apresenta ainda as 

três formas da vida espiritual: a contemplativa, consagrada aos exercícios de 

contemplação, que o autor considera a mais estimável em dignidade; a ativa, que se 

aplica aos atos, considerada a mais digna em merecimento; a mista, que une as 

modalidades anteriores, considerada superior em dignidade e merecimento, 

exemplificada com a vida de Cristo e dos apóstolos. 

Como tivemos já ocasião de referir, ainda que se dirija de um modo geral a todos 

os cristãos que ambicionem a perfeição de vida, Gusmão tinha em mente os religiosos, e 

em especial os inacianos, como destinatários imediatos das suas obras. Por isso, 

concede uma atenção particular à vida religiosa, afirmando que é uma forma de vida 

espiritual, um modo de vida comum e estável aprovado pela Sede Apostólica e que 

procura atingir a perfeita caridade essencialmente através dos três votos usados na 

profissão religiosa: pobreza, castidade e obediência. Fundando o seu raciocínio na 

etimologia da palavra «religião», conclui que os atos religiosos ligam os devotos a Deus 

como a Senhor supremo, razão para designar o religioso por homo devinctus & religatus 

Deo990. Culminando a apologia do ideal de vida vocacionado para o serviço divino, 

entre os diferentes estados de vida, Gusmão enfatiza que o religioso, por força dos votos 

emitidos e das regras da Ordem, encaminha o sujeito de forma mais segura e firme para 

o progresso na via da perfeição. Porém, avisa que incorre em pecado o religioso que não 

deseja com todas as forças a perfeição ou que ignora as regras de vida do seu instituto, 

ainda as de menor importância. Peca igualmente ao transgredir as regras com frequência 
                                                   
988 Socorrendo-se da imagem da árvore para ilustrar a definição de vida espiritual, explica Gusmão que, à 
semelhança da Árvore da Vida que Deus plantou no Paraíso terreal, que causava a vida do corpo, esta 
origina a vida do espírito, porque «sua raiz se chamava Graça, o tronco Fervor, as flores Desejos, as 
folhas Intençoens», querendo dizer que esta árvore ou Vida Espiritual «se havia de arreigar na Graça de 
Deos, seus frutos, que sam suas obras, haviaõ de ser em charidade, as flores, ou desejos haviaõ de nascer 
de Deos, as folhas, ou intenções por amor de Deos, & tudo havia de proceder do mesmo tronco, ou favor 
santo». (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 91-92.) 
989 Refira-se neste ponto que o P.e Alexandre de Gusmão esforçou-se por estimular nos outros, e de modo 
muito particular nos jovens educados no Seminário de Belém, o perfeito conhecimento e amor dos 
mistérios do nascimento (Escola de Belém, Jesus nascido no presépio) e da paixão e morte de Cristo 
(Árvore da Vida, Jesus Crucificado), conforme trataremos de demonstrar posteriormente. 
990 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 49. 
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e por hábito e ao induzir outros com o seu mau exemplo para o afrouxamento na sua 

observância, não evitando as faltas que poderia antever ou tornando-se incorrigível. 

Com propósito de disciplinar os comportamentos, as ações assistenciais e as práticas 

ministeriais dos eclesiásticos, relembra Alexandre de Gusmão que pelo voto de pobreza 

não deve o religioso possuir nada próprio, pecando contra esta virtude se alguma coisa 

de casa ou de fora – sem consentimento expresso, tácito ou presumido do superior – 

receber, guardar, usar, permutar, oferecer ou emprestar. Pelo voto de castidade incorre 

na obrigação de se abster de livre vontade de todo o prazer voluptuoso, tanto interior 

como exterior, pecando duplamente se agir deliberadamente contra a pureza virginal 

pelo pecado da luxúria. Pelo voto de obediência está obrigado a corresponder em tudo o 

que ordenar o superior de acordo com as regras, pelo que peca mortalmente se o 

superior ordenar dentro da virtude de obediência e venialmente se não se servir de uma 

forma particular. 

 

2. Atributos da Perfeição: virtudes teologais e morais 

Entre os atributos da perfeição – com nítido intuito pedagógico, propondo uma 

simplificação da matéria e a esquematização da sua apresentação para se tornar mais 

apropriada aos que desejam perseguir o caminho do Senhor991 –, Alexandre de Gusmão 

identifica as virtudes, teologias e morais, e o que pertence à sua natureza e 

circunstâncias. Por este facto, tem a preocupação de definir, a partir dos Padres e 

Doutores da Igreja, cada uma das virtudes que conduzem à perfeição cristã, 

acrescentando a explicitação dos três graus que cada uma possui, da sua manifestação 

mais incipiente ao grau de maior perfeição. Além disso, com intenção de fornecer aos 

cristãos um itinerário seguro para a via da «santidade», demora-se na exposição dos atos 

que tornam percetível cada uma das virtudes, enumerando-os de modo sistemático, 

como se de instruções se tratasse, com vista ao merecimento da perfeição e salvação 

eterna através do seguimento de uma vida virtuosa, integrando o enorme filão de literatura 

de origem jesuíta da segunda metade do século XVII vocacionada para a orientação de 
                                                   
991 Sublinhe-se desde já o intuito pedagógico deste jesuíta na exposição das virtudes que conduzem à 
perfeição, propondo uma simplificação da matéria e a esquematização da sua apresentação para se tornar 
mais apropriado para os que desejam perseguir o caminho do Senhor: «Omissa, quae a Theologis solet 
institui, virtutum divisione in Theologales & Cardinales, alia studioso Perfectionis accomodatior 
investiganda» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 51).  



357 

condutas992. Neste sentido, considera o P.e Gusmão que ainda que a caridade seja 

essencial, porque constitui a natureza da perfeição, nenhum crente se pode estimar por 

perfeito sem se ornar com as restantes virtudes que, como guarda, circundam a 

caridade993. Por conseguinte, agrupa as virtudes necessárias para aumentar e aperfeiçoar 

a caridade segundo a sua relação para com Deus, os Superiores, o próprio sujeito e os 

próximos. Assim, indica serem virtudes erga Deum a fé, esperança, caridade e religião; 

erga superiores a observância e obediência; erga se ipsum a humildade, pobreza, 

castidade, modéstia, temperança, fortaleza, paciência, mansidão e prudência; e erga 

proximos a justiça, amicícia, misericórdia, mansidão e felicidade. 

Começando pela fé, considera que é um dom infuso na mente dos homens pelo 

espírito divino, pelo qual admitem inteiramente e sem contestação toda a verdade 

revelada por Deus e anunciada pela Igreja. Uma vez mais, Gusmão aproxima-se da 

doutrina definida por Santo Inácio, o qual, refletindo sobre como se representavam no 

seu entendimento os mistérios da Santíssima Trindade, o modo como Deus criou o 

mundo, a presença de Cristo no Santíssimo Sacramento ou a humanidade do Filho de 

Deus, recomenda que se acredite vivamente nos mistérios da fé mais obscuros, como se 

recebesse uma luz divina similar, um conhecimento infuso994. Os atos de fé são 

praticados com relação aos artigos contidos no credo apostólico e às restantes verdades 

divinas propostas pela Igreja, como os sacramentos, o purgatório, o pecado original ou 

as indulgências. Afirma ainda que os atos de fé não se podem limitar aos atos internos, 

devendo também manifestar-se através da confissão exterior de fé, avisando que «O que 

se envergonha de obrar bem, esse se envergonha de parecer Christam», pelo que, 

resume, «os actos de piedade sam argumento melhor de nossa Fè»995. Quanto à 

                                                   
992 Veja-se a este respeito a síntese de Zulmira C. SANTOS, «Literatura Religiosa – Época Moderna», in 
Carlos Moreira Azevedo, dir., Dicionário de História Religiosa de Portugal. III, Lisboa, Círculo de 
Leitores, 2001, pp. 125-130. Entre os muitos jesuítas que pela sua obra procuraram edificar os 
comportamentos morais e renovar as vivências espirituais dos leigos cristãos, refira-se a título de 
exemplo, Francisco Aires (1597-1664), autor do Regimento Espiritual para o Caminho do Céu (Lisboa, 
1654), Retrato dos Triunfos Divinos contra os Desprimores Humanos (Lisboa, 1658), Paralelos 
Académicos entre duas Universidades, Divina e Profana, Deduzidos à Reformação dos Costumes e 
Melhoramento de Vidas (Lisboa, 1662), e Retrato de Prudentes e Espelho de Ignorantes (Lisboa, 1664). 
993 «O Christam sem Fè he cego; sem Esperança cobarde; sem Caridade morto; sem obras manco, sem 
graça monstro; & sem Deos nada; porque a Fè he luz, a Esperança esforço, a Caridade vida, as obras 
mãos, a graça formosura, & Deos o ser todo de nossas almas» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado 
Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 115). 
994 «Estas coisas que viu então, confirmaram-no e deram-lhe tanta confirmação da fé, que muitas vezes 
pensou consigo que se não houvesse Escritura que nos ensinasse estas coisas da fé, ele se determinaria a 
morrer por elas, só por aquilo que viu.» (Autobiografía, nº 29, p. 53) 
995 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 112. 
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esperança, explica Gusmão que é uma virtude teológica que lança nos cristãos uma 

sincera e firme expetativa tanto de serem conduzidos à beatitude eterna como dos meios 

para a alcançar. Esclarece ainda que o homem piedoso pratica atos de esperança sempre 

que afasta de si e das outras coisas criadas toda a confiança e deposita apenas em Deus 

todo o bem possível, tanto na vida presente como futura, ou mesmo nas adversidades, 

ameaçado com perseguições e oprimido com tentações, através da oração mental ou 

vocal. 

Segundo Alexandre de Gusmão, e na sequência da «doutrina» habitual sobre esta 

questão, a caridade é a virtude infusa pelo espírito divino pela qual amamos Deus e 

todas as coisas criadas por seu amor, podendo os atos de caridade dividir-se em duas 

classes: os atos pelos quais Deus é amado em si e nas suas criaturas e os atos pelos 

quais Deus é amado sobre todas as coisas. Difundindo os ensinamentos de Santo Inácio, 

refere o jesuíta de Belém da Cachoeira que os atos de caridade podem ser praticados 

desviando os nossos afetos das criaturas para que nos entreguemos por completo a 

Deus; oferecendo-lhe os nossos pensamentos, palavras e ações; fazendo-lhe votos 

religiosos de coração inteiro; promovendo com frequência atos de contrição; atuando 

convenientemente nas obras e intenções; conformando a própria vontade, tanto na 

prosperidade como na adversidade, com a vontade divina996. Dando seguimento à sua 

exposição esquemática, refere ainda que a conformidade entre a vontade do sujeito e a 

vontade divina possui três graus: o primeiro consiste em aceitar todas as adversidades 

com grande paciência; o segundo com ânimo resoluto e de boa vontade; e o terceiro, e 

mais perfeito, com ânimo ardente e alegria, satisfação e recreação. 

Quanto à religião, sustenta que é a virtude moral pela qual concedemos a Deus 

honra e reverência, com disposição superior e excelência infinita. Segundo Gusmão, 

excede as demais virtudes morais por se apoiar no fundamento da fé e supor 

necessariamente o conhecimento das perfeições divinas. Neste sentido, indica serem 

atos de religião a altíssima opinião de Deus, a adoração interior e exterior de Deus, o 

sacrifício da missa, os atos sacramentais, a oblação por votos emitidos ou por intenções 

concebidas. No seu pensamento, a devoção, sendo uma vontade pronta para fazer o que 

                                                   
996 Atente-se a este respeito na oração que introduz a meditação do Rei Eterno que abre a Segunda 
Semana dos Exercícios Espirituais: «Eterno Senhor de todas as coisas, eu faço a minha oblação, com 
vosso favor e ajuda, diante da vossa infinita bondade, e diante da vossa Mãe gloriosa e de todos os santos 
e santas da corte celestial, que eu quero e desejo e é minha determinação deliberada, contanto que seja 
vosso maior serviço e louvor, imitar-vos em passar todas as injúrias e todo o desprezo e toda a pobreza, 
assim actual como espiritual, se Vossa Santíssima Majestade me quiser escolher e receber em tal vida e 
estado» (Exercícios Espirituais, n. 98, pp. 60-61). 
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pertence ao obséquio de Deus, deve contar-se igualmente entre os atos de religião, 

enquanto as lágrimas e a doçura do coração, entre outros sinais, devem ser antes 

considerados efeitos da devoção. 

Para o padre Gusmão, a observância e a obediência são virtudes essenciais para 

uma correta relação com os superiores, que estão no lugar de Deus. Neste contexto, 

afirma que a observância é a virtude pela qual, por meio de uma exata vigilância das 

regras, se manifesta reverência e consideração pelas pessoas constituídas em dignidade, 

assim divergindo da piedade, pela qual se considera o superior como pai, e da 

obediência, que o faz por motivo das obrigações. A este respeito, sublinhe-se que sendo 

a obediência uma virtude fundamental para a santificação pessoal, é também um pilar 

fundamental na organização funcional da Companhia de Jesus997 – relembremos que os 

jesuítas, para além do voto de obediência feito na profissão religiosa, se ofereciam por 

voto especial a uma total obediência ao Papa –, pelo que merece uma atenção muito 

particular da parte do autor a fim de guiar o leitor no caminho da perfeição. De igual 

modo, assegura que a obediência998, sendo diletíssima a Deus, por auxiliar a entrada na 

alma das outras virtudes e nela as conservar vivas, é a virtude pela qual o religioso 

obedece aos superiores como se estivesse perante o próprio Deus, de acordo, aliás, com 

as regras de cada instituto. 

A respeito da obediência, de acordo com a lição das Constituições da Companhia 

de Jesus999, exortando os jesuítas a obedecer com espírito de amor e não por via do 

temor, distingue o P.e Gusmão três graus, referentes à execução, à vontade e ao 

entendimento. Assim, refere que o primeiro grau consiste em obedecer e executar as 

ordens do superior por inteiro e sem nenhuma dilação como se fossem ordenadas por 

Cristo Senhor. O segundo requer que por moto próprio, com verdadeira disposição da 

                                                   
997 Note-se que a elevada estima de Santo Inácio pela obediência fundamenta-se, para além do valor desta 
virtude por si mesma e da subordinação devida ao superior, na obediência especial ao Papa. 
998 Na definição da obediência, apoia-se Gusmão numa citação de Gregório Magno (Moralia, c.14, n.28): 
«Virtutes caeteras menti inserit, insertasque custodit», como, aliás, fizera Santo Inácio na missiva 
habitualmente designada como «carta da obediência». 
999 Tenha-se em conta que, a respeito do dever de obediencia, determinam as Constituições da Companhia 
de Jesus: «La qual todos se dispongan mucho a observar la obediencia y señalarse en ella, no solamente 
en las cosas de obligación, pero aun en las otras, aunque no se viese sino la señal de la voluntad del 
Superior sin expreso mandamiento, teniendo entre los ojos a Dios nuestro Criador y Señor, por quien se 
hace la obediencia, y procurando de proceder con espírito de amor y no turbados de temor. De modo que 
todos nos animemos para no perder punto de perfección que con su divina gracia podamos alcanzar [A] 
en el cumplimiento de todas las Constituciones y modo nuestro de proceder en el Señor nuestro. Muy 
especialmente poniendo todas nuestras fuerzas en la virtud de la obediencia, del Sumo Pontífice primero, 
y después de los Superiores de la Compañía.» (Const 6: 547).  
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vontade se faça aquilo que tem de se fazer em respeito da obediência. Por fim, o terceiro 

grau concretiza-se quando o entendimento se subjuga às prescrições do superior. Esta 

obediência do entendimento, esclarece, nasce do arrebatamento da vontade, impedindo 

o entendimento de toda a indagação indiscreta, e tendo por certo que, em conformidade 

com a vontade divina, seja o que for determinado pelo superior, nenhum pecado por si 

será cometido. De acordo com o padre jesuíta, muitos são os atos da obediência: 

considerar a presença de Deus em qualquer superior; entregar-se inteira e perfeitamente 

nas suas mãos; obedecer, reverenciar, estimar e ajudar o superior em tudo; observar as 

regras próprias do instituto e seguir as normas, avisos e tradições1000. Dirigindo-se em 

particular aos noviços, recomenda que para se exercitarem adequadamente nesta virtude 

durante o período de provação, afervorem a humildade com que devem executar os 

ofícios para os quais são destinados pelos superiores1001. De tudo isto, Alexandre de 

Gusmão, seguindo o pensamento de Santo Inácio, conclui que a razão sobrenatural da 

obediência, ou princípio fundamental, se funda em crer que se obedece a Cristo, que não 

somente deu o preceito da obediência, mas foi exemplo dela para que os cristãos se 

esforcem todos por alcançá-la com a sujeição de suas vontades e entendimentos. 

Cumprindo as orientações em que Santo Inácio, nas Constituições e nas cartas1002, 

indica a obediência como virtude caraterística da espiritualidade jesuíta, o P.e Gusmão, 

admitindo que outras congregações excedam os inacianos em jejuns, vigílias e outras 

severidades disciplinares, guardadas segundo o instituto de cada uma, manifesta com 

particular ênfase a vontade de que na pureza e perfeição da obediência, com inteira 

resignação das vontades e abnegação dos juízos, se assinalem os irmãos que na 

                                                   
1000 De acordo com o pensamento de Santo Inácio, o cumprimento estrito das regras da Ordem, porque 
foram inspiradas pelo espírito evangélico, encaminham o religioso para a santidade: «De modo que todos 
nos animemos para no perder punto de perfección que con la divina gracia podamos alcanzar [A] en el 
cumplimiento de todas las Constituciones y modo nuestro de proceder en el Señor nuestro» (Const 6: 
547). 
1001 Os noviços eran instruídos a obedecerem a todo aquele que fosse investido de autoridade pelo 
superior e a cumprirem com prontidão as ordens recebidas, ainda que para executar ofícios mais baixos: 
«Cuando alguno entrare a hacer la cocina o para ayudar al que la hace, ha de obedecerle con mucha 
humildad al mismo cocinero en todas las cosas de su oficio, guardándole siempre entera obediencia» 
(Const, «Primero Examen y General»: 84); «Y para más ejercitarse en la obediencia, es bien, y así mismo 
es mucho necesario, que no solamente al Superior de la Compañía o Casa, pero aun a los oficiales 
subordinados que de él tienen autoridad, obedezcan en todo aquello en que les es dada sobre elos; 
acostumbrándose a no mirar quién es la persona a quien obedecen, sino quién es aquel por quien y a quien 
en todos obedecen, que es Cristo nuestro Señor» (Const 3: 286). 
1002 É o caso da famosa «Carta da obediência», escrita «Aos Padres e Irmãos de Portugal», Roma, 26 de 
março de 1553, em que Santo Inácio deseja moderar os ardores dos jovens imbuídos do espírito 
missionário nas práticas de disciplinas e penitências, recomendando o valor da obediência para prosseguir 
a via da perfeição (Cartas – Santo Inácio de Loiola, pp. 201-213). 
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Companhia servem a Deus. Neste sentido, avisa que é muito baixo o valor do primeiro 

grau de obediência, que consiste na mera execução do é ordenado, se não se sobe ao 

segundo, que consiste em fazer sua a vontade do Superior1003, de maneira que não haja 

somente execução no efeito mas também conformidade no afeto, despojando-se assim 

da resolução própria e vestindo-se da divina, declarada pelo superior. Prosseguindo a 

doutrina da obediência, preceitua que o cristão que pretenda fazer perfeita e inteira 

oblação de si mesmo1004, além da vontade, deve oferecer o seu entendimento1005, 

identificando-se com o sentimento e a intenção do superior, a quem sujeita o juízo, 

desejando cumprir somente a vontade de Deus, sem cedências a temores ou a afeições 

desordenadas. De modo a ser mais explícito – e tendo em mente a conservação do bom 

governo da Companhia ou de qualquer outra Congregação –, acrescenta ainda que a 

obediência tanto se entende dos particulares para com os superiores imediatos, dos 

reitores e prepósitos locais para com os provinciais, destes para com o Geral e deste 

para com Deus, para que assim se guarde inteiramente a subordinação e, por 

consequência, a união e caridade entre irmãos religiosos e leigos. 

Entre as virtudes que erga se ipsum são requeridas para uma vida de perfeição 

cristã, seguindo a lição de S. Bernardo, concede o P.e Gusmão primazia àquela que em 

tudo procura o último lugar, ou seja, a humildade, atribuindo o seu fundamento em 

relação com Deus e com o conhecimento pessoal de cada um. Neste sentido, enumera 

quatro princípios essenciais para o conhecimento da humildade: o nada, quanto ao que 

somos; os vícios, pelos quais somos corrompidos; a exiguidade do bem, no que 

trabalhamos; os bens, no que fazemos. Em complemento, apoiado em S. Boaventura, 

divide a humildade em duas partes, uma referente ao conhecimento e a outra às 

afeições: a humildade do conhecimento consiste no reconhecimento da própria 

insignificância individual e a humildade das afeições na submissão voluntária ou 

espontânea no que diz respeito aos outros. De outro modo, seguindo os ensinamentos de 

                                                   
1003 São significativas a este respeito as imagens usadas para sugerir a total obediencia devida ao superior: 
«cada uno de los que viven en obediencia se debe dejar llevar y regir de la divina Providencia por medio 
del Superior, como si fuese un cuerpo muerto, que se deja llevar donde quiera y tratar como quiera, o 
como un bastón de hombre viejo, que en dondequiera y en cualquier cosa que de él ayudarse quiera el que 
lo tiene en la mano, sirve» (Const 6: 547). 
1004 Cf. Exercícios Espirituais, 97: «Os que mais se quiserem afeiçoar e assinalar em todo o serviço de seu 
rei eterno e senhor universal, não somente oferecerão suas pessoas ao trabalho, mas ainda, agindo contra a 
sua própria sensualidade e contra o seu amor carnal e mundano, farão oblações de maior estima e valor». 
1005 Na definição dos três graus de obediência, Santo Inácio concede especial destaque à obediência do 
entendimento, indicando de que forma conduz à perfeição espiritual. 
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Santo Inácio1006, identifica os três graus da humildade de conhecimento: o primeiro 

aplica-se àquele que facilmente reconhece os próprios defeitos e nada de favorável 

atribui a si de boa vontade; o segundo àquele que reconhece a sua culpa, mesmo onde 

não existe, e de bom grado permite ser julgado por outros, porque com humildade tem 

confiança em si próprio; o terceiro, àquele que, sendo o mais perfeito, se julga o mais 

inferior de todos. Da mesma forma, distingue os três graus da humildade a respeito das 

afeições ou da vontade: o primeiro revela-se naqueles que se subjugam aos maiores; o 

segundo consiste em submeter-se aos iguais; o terceiro em humilhar-se perante os 

inferiores1007. Para mais, com o pendor esquemático que serve o seu propósito didático, 

ordena, acentuando o cariz pedagógico deste tipo de «literatura», os atos de humildade, 

tanto do entendimento como da vontade, em oito tipos: conceber uma vil estima de si e 

em nada se julgar um ser humano; considerar-se desprezível nas palavras, nas obras e 

nos pensamentos e alegrar-se de ser desprezado pelos outros; julgar-se merecedor de 

todo o mal e por consequência mais causar os próprios pecados que os alheios; nunca se 

vangloriar nem dizer alguma coisa que tenha sabor a louvor próprio e, sendo louvado 

por outros, antes deve enrubescer que alegrar-se; eleger para si o que é desprezível e 

desaprovar o que é precioso; executar tarefas e ofícios baixos e desprezíveis; estar 

cuidadosamente atento a todas as ocasiões de exercitar a humildade, sem nunca se 

ensoberbecer; praticar diariamente alguns atos exteriores e interiores de humildade, 
                                                   
1006 Cf. «Os três graus de humildade», Exercícios Espirituais, nn. 165-167. 
1007 Note-se que na explicação do mais perfeito grau da humildade, Santo Inácio indica uma vontade tão 
profunda de imitar Cristo que faz com que a alma o deseje em tudo seguir, ainda no mais doloroso e 
aviltante: «Asismismo es mucho de advertir a los que se examinan, encareciendo y ponderándolo delante 
de nuestro Criador y Señor, en cuánto grado ayuda y aprovecha a la vida espiritual aborrecer en todo y no 
en parte, cuanto el mundo ama y abraza, y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo 
nuestro Señor ha amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo aman y buscan con tanta 
diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña; así los 
que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo 
contrario, es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de su Señor, por su debido amor y reverencia, 
tanto que donde a la su divina Majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, 
desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, y ser tenidos y estimados por locos (no dando ellos 
ocasión alguna de ello) por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo, 
vistiéndose de su vestidura y librea, pues la vistió él por nuestro mayor provecho espiritual, dándonos 
ejemplo, que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le queramos imitar y seguir, 
como sea la vía que lleva los hombres a la vida» (Const, «Primero Examen y General»: 101). Nos 
Exercícios, Santo Inácio propõe igualmente o princípio da humildade perfeitíssima, alicerçada no desejo 
da mesma pobreza, opróbrios e desprezos que Cristo padeceu: «para imitar e parecer-me mais 
actualmente com Cristo nosso Senhor, eu quero e escolho antes pobreza com Cristo pobre que riqueza; 
desprezos com Cristo cheio deles que honras; e desejo mais ser tido por insensato e louco por Cristo que 
primeiro foi tido por tal, que por sábio ou prudente neste mundo», assim correspondendo ao chamamento 
do Rei Eterno para o gozo das delícias da Glória merecidas pelos trabalhos sofridos: «quem quiser vir 
comigo, há-de contentar-se com comer como eu, e assim com beber e vestir, etc.; do mesmo modo há-de 
trabalhar comigo, durante o dia, e vigiar, durante a noite, etc., para que, assim, depois tenha parte comigo 
na vitória, como a teve nos trabalhos» (Exercícios Espirituais, nn. 167, 93). 
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repreendendo-se e acusando-se de modo sincero perante Deus e acostumando-se às 

críticas, injúrias e desprezos. No mesmo sentido, afirma que as ações humildes, como as 

disciplinas, penitências e orações de joelhos, varrer espaços públicos e servir à cozinha, 

são muito do agrado da Senhora, sobretudo se exercitadas por estudantes e noviços, 

motivo pelo qual estas práticas eram frequentes na Companhia de Jesus1008 

A humildade, assim como a obediência e a repressão do amor-próprio, é indicada 

por Alexandre de Gusmão como virtude essencial no processo de conversão interior e 

aperfeiçoamento espiritual, tal como proposto nos ensinamentos particularmente 

dirigidos por Santo Inácio aos jovens religiosos da Companhia. Relembremos a este 

propósito a carta dirigida ao estudante Bartolomeu Romano, morador no colégio de 

Ferrara, que atribuía aos outros e até ao lugar o seu desgosto nas práticas espirituais e 

nos estudos, aconselhado por Santo Inácio a abrir a sua consciência ao superior e a lutar 

contra as suas imperfeições, exortando-o a uma verdadeira transformação interior que 

aumentasse a sua pouca humildade e pouca obediência, recomendando-lhe «que se 

humilhe muito de coração ao seu Superior e lhe peça ajuda, abrindo-lhe o seu coração 

em confissão ou como quiser e aceite o remédio que lhe dará»1009. 

De acordo com Gusmão, a perfeita pobreza1010 – virtude pela qual aquele que 

deseja servir por inteiro a Deus, satisfeito apenas com o estritamente necessário, enjeita 

com toda a vontade as coisas transitórias e supérfluas, sem pretender ser reconhecido 

por este ato virtuoso –, deve ser ambicionada por todo o religioso jesuíta e por todos os 

                                                   
1008 Gusmão testemunha que na Companhia «se usa muyto offerecerlhe acções de humildade, como nas 
suas vigilias, & Sabbados do anno, o comer no chaõ no refeytorio, beijar os pès dos Religiosos, & outras 
obras de humildade muy frequentes entre nós, & outras acções menos usadas» (A. GUSMÃO, Rosa de 
Nazareth nas Montanhas de Hebron, p. 133). 
1009 Santo Inácio adverte o jovem estudante de que «Está muito enganado se pensa que a causa de não 
conseguir aquietar-se nem dar fruto no caminho do Senhor, está no lugar, nos Superiores, ou nos irmãos. 
Isso vem de dentro de si e não de fora, isto é, da sua pouca humildade, pouca obediência, pouca oração e, 
enfim, pouca mortificação e pouco fervor, para avançar no caminho da perfeição. (…) se não muda o seu 
homem interior, nunca agirá bem e em qualquer lugar será o mesmo, até que chegue a ser humilde, 
obediente, devoto, mortificado no seu amor próprio» (p. 230). «A Bartolomeu Romano», Roma, 26 de 
janeiro de 1555. Cartas – Santo Inácio de Loiola, pp. 230-231. 
1010 O amor à santa pobreza é indicado de forma insistente por Inácio de Loyola para a perfeição religiosa 
dos seus discípulos: «Amen todos la pobreza como madre, y según la medida de la santa discreción, a sus 
tiempos sientan algunos efectos de ella; y como en el examen se dice, estén aparejados, después del 
primer año, para disponer de los bienes temporales, cada y cuando que el Superior lo ordenare, el la 
manera que les fue propuesta» (Const 3: 287). Dedicando o capítulo segundo da VI parte à matéria da 
pobreza, «firme muro da religião», determina o Fundador da Companhia que, «Como no se puede tener 
cosa propria en Casas, así tampoco fuera della en manos de otros, contentándose cada uno de lo que le 
fuere dado del común para su uso necessario o conveniente, sin superfluidad alguna», instruindo que os 
irmãos jesuítas «Estén aparejados para mendicar ostiatim quando la obediencia o la necessidad lo pidiese. 
Y haya alguno o algunos deputados para pedir limosnas, de que se mantengan los de la Compañía, y esto 
llanamente, demandándolas por amor de Dios nuestro Señor.» (Const 6: 569-570). 
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que desejam a perfeição espiritual, necessitando para isso do auxílio das outras virtudes, 

e em especial da humildade. Nas suas palavras, do mesmo modo que os faltos de fé 

perseguem as riquezas, os luxos e tudo o que se iguale ao dinheiro, atualizando na sua 

obra o tópico de contemptu mundi, propondo a imitação da pobreza evangélica 

exemplificada por Cristo, exorta os cristãos que perseguem a suma perfeição a 

conformar-se apenas com o necessário, desprezando as riquezas e fugindo de tudo o que 

o mundo ama. Nesta linha de pensamento, afirma o jesuíta que são três os graus da 

pobreza para ascender ao cume da inteira perfeição: o mais básico diz respeito aos que 

fogem de qualquer infração da pobreza por mais insignificante que seja; o segundo, 

refere-se aos que procuram alcançar a pobreza na sua perfeição, através da completa 

abdicação dos bens materiais e do completo desprezo das riquezas; o grau mais perfeito 

é reservado aos que imitam a pobreza evangélica, vivendo na mais elevada indigência e 

confiando somente na providência divina, com total solicitude em busca da glória de 

Deus. Observando-se a advertência do autor para que, por virtude da humildade, o 

cristão não pretenda ser elevado pelos atos de pobreza que manifesta, refira-se que conta 

entre os principais atos externos a abdicação da riqueza, do direito de uso, do direito de 

propriedade e do direito sobre alguém ou alguma coisa; o uso comedido apenas do que é 

lícito e necessário; a fuga da excentricidade na utilização dos bens materiais; a escolha 

do mais desprezível para uso pessoal; por fim, suportar com completa resignação a falta 

de tudo que é imprescindível. Entre os atos internos salienta o grande amor da pobreza 

pessoal, o desejo de praticar atos externos de suma pobreza e o contentamento 

provocado pelos efeitos da pobreza experimentada. 

De acordo com Gusmão, do mesmo modo que a pobreza desvia o perfeito cristão 

do desejo excessivo e prejudicial das coisas terrenas, também a castidade o afasta da 

paixão imoderada da carne. No quadro da ascética cristã, apresenta a castidade como a 

virtude evangélica que reprime e corrige os apetites desordenados da sensualidade, os 

estímulos da carne e as deleitações venéreas1011. Sendo a sua obra destinada em grande 

                                                   
1011 Alexandre de Gusmão faz eco uma vez mais das regras da Constituição que, como é sabido, eram 
lidas mensalmente no refeitório. No que respeita à perfeição evangélica, recordamos uma das regras que o 
fundador impõe aos jesuítas: «Todos tengan especial cuidado de guardar con mucha diligencia las puertas 
de sus sentidos (en especial los ojos, y oídos, y lengua) de todo desorden, y de mantenerse en la paz, y 
verdadera humildad de su ánima, y dar de ella muestra en el silencio, cuando conviene guardarle; y 
cuando se ha de hablar, en la consideración, y edificación de sus palabras, y en la modestia del rostro, y 
madureza en el andar, y todos sus movimientos, sin alguna señal de impaciencia o soberbia, en todo 
procurando y deseando dar ventaja a los otros, estimándolos en su ánima todos como si les fuesen 
Superiores, y exteriormente teniéndoles el respeto y reverencia que sufre el estado de cada uno con 
llaneza y simplicidad religiosa; en manera que considerando los unos a los otros crezcan en devoción y 
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medida aos jovens estudantes e religiosos, sublinha reiteradamente a relação entre a 

virtude da castidade e a virgindade, uma pureza isenta de qualquer corrupção perniciosa, 

que pode ser formal, se observada na integridade da mente, ou material, referente 

apenas à integridade do corpo. Na definição dos graus que distinguem a conservação da 

castidade, considera que a forma mais básica consiste no profundo aborrecimento de 

tudo que de algum modo se oponha a esta virtude, ainda que muito levemente. 

Enquadra no segundo grau da castidade todos aqueles que se distinguem por um 

singular amor a esta virtude e se esforçam com todas as forças por alcançar a máxima 

perfeição. No cume da perfeita castidade encerra os que manifestam uma pureza 

absolutamente angélica, não se deixando lesar por qualquer titilação nas ocasiões de 

perigo da alma, e, sendo afetados, repelem a mácula do pecado com tal energia e 

prontidão que de nenhum modo fica a alma obscurecida. No que concerne aos atos de 

castidade ou virgindade, advertindo que não devem ser acidentais, Gusmão indica as 

virtudes que são particularmente úteis para a conservar e aumentar os seus atos: a 

guarda vigilante da alma; a completa mortificação dos sentidos e a prudente maceração 

da carne; a fuga das ocasiões, ainda que irrelevantes; a abstinência e a temperança; a 

humildade, execrada pelos demónios, tanto na rememoração da vida passada como na 

manifestação sincera da disposição de espírito; a familiaridade com Deus e a devoção 

para com o santíssimo sacramento da eucaristia e a beatíssima Virgem; a caridade ou 

amor de Deus, porque a castidade será tanto mais florescente quanto mais o amor divino 

fixar nos corações as raízes mais profundas. 

Como explica Alexandre de Gusmão, igualmente útil para o aperfeiçoamento 

espiritual é a virtude da temperança1012, provinda da castidade, que reprime e modera os 

prazeres de provar e de tocar dentro dos limites da razão, referindo-se tanto à 

abstinência de alimentos como à sobriedade na bebida. Neste sentido, três graus de 

temperança podem ser distinguidos: o primeiro consiste em evitar todos os defeitos que 

se opõem a esta virtude, como são a comida e bebida em excesso ou as desordens da 

carne, representadas na moleza e na vida efeminada do leito; o segundo em fortificar e 

                                                                                                                                                     
alaben a Dios nuestro Señor, a quien cada uno debe procurar de reconocer en el otro como en su imagen » 
(Const 3: 250). 
1012 De acordo com Gusmão, a virtude cardeal da temperança «tem por officio, & condiçam temperar os 
deleites do gosto, & mais do tacto entre os termos da rezam» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado 
Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 219). Nas regras instituídas por Santo Inácio de Loyola, determina-se 
que «En la refección corporal se tenga cuidado que la temperancia y honestidad y decencia interior y 
exterior se observen en todo, precediendo la bendición y siguiéndose la acción de gracias, que todos 
deben dar con la devoción y reverencia conveniente» (Const 3: 251). 
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aperfeiçoar a temperança com a reunião de outras virtudes, aplicando-se na mortificação 

do sentido do gosto e na guarda dos outros sentidos, na devoção e no zelo da oração; o 

grau mais perfeito é reservado aos que consomem os alimentos com o comedimento 

devido ao uso conveniente dos medicamentos, resumindo-se a suma temperança a não 

perceber nem desejar nenhum sabor tanto na comida como na bebida. Por conseguinte, 

afirma que pratica atos de temperança aquele que revela um firme propósito de nunca 

transgredir os preceitos da sobriedade e moderação, pelo que aconselha o cristão a 

aceitar apenas alimentos apropriados para se nutrir e não para se deleitar; nunca aceitar 

alimentos a não ser nas horas e no lugar costumado; desconfiar da excessiva avidez 

diante das refeições; nunca se aplicar em conversações acerca da comida e da bebida e 

muito menos injuriar ou mesmo lamentar-se pela sua falta. 

Avançando na sua exposição, explica que a modéstia, sendo um ramo que frutifica 

da temperança, é a virtude que modera e governa as palavras e ações de modo a que 

nada no homem se mostre exteriormente que não convenha à sua condição e função ou 

ofenda os olhos dos outros. Assim, ainda que declare que a modéstia consiste em 

ordenar devidamente todos os elementos no exterior, salienta que está presente primeira 

e principalmente no interior. Em síntese, esclarece que a modéstia, interior ou exterior, 

pode dividir-se em três graus que traduzem a sua perfeita observância: o primeiro passo 

para a modéstia consiste em evitar escrupulosamente os defeitos interiores e exteriores; 

o segundo, procurar uma harmoniosa e natural disposição religiosa do ser humano, tanto 

do interior como do exterior; o terceiro consiste em ordenar a sua vida à semelhança da 

modéstia de Cristo e de sua beatíssima Mãe, cheia de graça e dignidade e que estimula 

os que a contemplam para o amor e a reverência. E tendo em conta que os atos de 

modéstia se relacionam essencialmente com todos os sentidos corporais, recomenda 

uma particular diligência na observação das regras transmitidas por Santo Inácio1013. 

Para a vida de santidade, Alexandre de Gusmão prescreve igualmente a fortaleza 

necessária para repelir as dificuldades na vida espiritual e vencer todos os temores, 

mesmo o da morte. Repetindo o esquema habitual, identifica três graus desta virtude: o 

grau inicial consiste em superar todos os contrários da fortaleza e não permitir que seja 

impelido para o pecado com o receio de qualquer infelicidade ou medo da morte; o 

segundo, em firmar a fortaleza com o auxílio de outras virtudes, manifestando 

                                                   
1013 Gusmão remete o leitor para as regras de Santo Inácio, certamente mais familiares dos religiosos 
inacianos, preferenciais destinatários das suas obras: «De quo praecipua cura observandae sunt Regulae a 
P. N. S. Ignatio traditae» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 63). 
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desconfiança de si e confiança em Deus, aplicando-se na mortificação e desprezando os 

bens temporários; o grau mais elevado é revelado pelos que procuram imitar a fortaleza 

de Cristo, quando no Monte das Oliveiras, dominando a corrente das tristezas que 

sobrevinham, avançou ao encontro dos inimigos. No mesmo quadro expositivo, afirma 

que são atos de fortaleza todas as formas de interesse pelos meios necessários para a 

perfeição, ainda que árduos, como opor-se às tentações com ânimo elevado e não recear 

os trabalhos e as dores todas as vezes que se imponha o padecimento por amor da glória 

de Deus e da salvação do próximo. 

No quadro do apostolado jesuíta, a mansidão, virtude que modera e subjuga os 

atos da ira, adquiriu particular importância para a construção da imagem de um varão 

santo, manso e moderado capaz de alcançar a benevolência e aceitação dos ouvintes, 

dos dirigidos ou dos educandos. Neste âmbito, o primeiro grau da mansidão consiste em 

evitar com benevolência as faltas prejudiciais; o segundo, em acrescentar com 

benignidade outras virtudes que auxiliem a sua concretização; o terceiro, em vencer o 

mal com o bem, ou seja, aperfeiçoar-se com o auxílio de todas as ofensas recebidas. Na 

relação com o próximo (e em particular na celebração das pazes entre desavindos e 

mediação de conflitos durante as missões itinerantes, como as cartas trocadas entre 

inacianos dão conta), os atos de mansidão adquirem por conseguinte particular 

relevância, nomeadamente o proceder com a tranquilidade de um espírito elevado, velar 

pela paz e abster-se de injúrias; cultivar a caridade fraterna; interagir com o próximo 

com tranquilidade de espírito, serenidade do rosto, suavidade das palavras e compaixão 

do coração; por fim, no caso de ser em algum tempo necessário usar a correção, 

aconselha que se suavize a repreensão com a afetuosidade. 

No relacionamento com o outro, Gusmão impõe que o cristão se faça valer da 

virtude da paciência, considerando que acalma a tristeza contraída nas infelicidades e 

tolera imutável tudo o que ao homem acontece de desfavorável. Por conseguinte, 

explica que o grau inicial desta virtude consiste em afastar todos os defeitos opostos à 

paciência; o grau intermédio, em fortalecer a paciência com o auxílio de outras virtudes, 

como a humildade e a mortificação, para que mais facilmente possa divulgar-se nas suas 

ações; o grau mais perfeito é alcançado por aqueles que não só se conformam com a 

vontade divina nas adversidades, mas também desejam vivamente a ocasião de praticar 

a penitência. Entre os atos próprios da virtude da paciência, aconselha os fiéis devotos a 

aceitar com resignação as contrariedades que a divina providência permite que os 

atormentem, resignando-se nas enfermidades, nas tentações, nas perseguições, na 
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desolação, nas ocasiões de se humilhar, nas aflições internas e principalmente nos 

escrúpulos e na preservação da tranquilidade interior. 

Também apontada para o aperfeiçoamento do espírito, a prudência1014, definida 

como uma virtude sobrenatural que ilumina o entendimento e move a vontade a respeito 

dos meios apropriados para alcançar o fim sobrenatural, além da luz da fé, pode ser 

aumentada, de acordo com Gusmão, com o discernimento perspicaz, a sindérese ou boa 

consciência, a memória ou experiência adquirida, a facilidade em aprender e a 

docilidade em relação aos conselhos escutados. No percurso que leva à suma prudência, 

explica o jesuíta que o primeiro passo consiste em evitar todas as imperfeições que a 

contrariam (como a precaução secular ou profana), não proceder à escolha dos meios 

com reflexão insuficiente, reduzir a inconstância na escolha e na utilização dos meios 

eleitos ou na negligência perante as dificuldades; o segundo grau nasce da procura de 

tornar a prudência iluminada com as virtudes mais apropriadas, principalmente a 

meditação e a mortificação; o terceiro grau consiste em estar unido a Deus, fonte de 

perfeita sabedoria, com inteira pureza de intenção. Neste âmbito, todos os atos de 

prudência podem ser reduzidos a três essenciais: refletir acerca dos meios mais 

convenientes para o fim ambicionado, decidir e ordenar a vontade para a eleição dos 

meios mais ajustados e determinar de que modo e quando devem ser as ações 

cumpridas. 

Refletindo acerca das virtudes erga proximos, Alexandre de Gusmão assegura que 

a principal é a justiça, entendida como o direito que dá a cada um o que é seu segundo a 

igualdade e o merecimento. Distinguindo três graus no cumprimento da justiça, 

principia pela necessidade de evitar até as faltas mais leves na restituição dos bens 

alheios; no grau intermédio considera os que aplicam a si o reto ditame de não fazer aos 

outros o que não desejam para os próprios; o terceiro grau consiste em antepor o direito 

dos outros ao próprio. Recomenda em seguida a caridade, ou união fraterna, apresentada 

como um amor mútuo, ou uma afeição entre muitos, segundo a caridade de Cristo. 

Também nesta virtude distingue três graus: o primeiro, enunciado a partir da máxima 

Quod tibi non vis, alteri ne facias, consiste em evitar os defeitos contrários à caridade 

fraterna; o segundo é referente aos que se esforçam por conhecer as virtudes que tornam 

                                                   
1014 A recomendação de prudência e moderação no discernimento da virtude e do vício é uma das 
preocupações constantes de Gusmão: «Muito se equivoca às vezes a virtude com o vicio, para quẽ o naõ 
conhece; por isso he muito necessaria a discriçam, ao menos o conselho; foge os extremos, busca-a no 
meio, acertaràs com ella, porque certo he, que no meio consiste a virtude, & nos extremos o vicio.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 113). 
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a caridade mais forte e distinta, de acordo com a afirmação de S. Paulo1015 de que a 

caridade é benevolente e paciente; a perfeita caridade revela-se na singular 

condescendência para com os próximos que têm necessidade de auxílio, ainda que 

incultos e inimigos, e mesmo que deste socorro resultem incómodos e prejuízos. De 

modo pedagógico, Gusmão reduz os atos de caridade fraterna a cinco tipos: ter bons 

pensamentos acerca dos nossos irmãos; desejar-lhes sinceramente todo o bem possível; 

mostrar-lhes discretamente e com prudência os sinais exteriores dos seus atos; 

proporcionar com o nosso modo de viver o bom exemplo aos outros; favorecer os 

outros em tudo e condescender segundo as forças de cada um. 

Nas relações entre companheiros e superiores, tendo em vista o disciplinamento 

promovido no interior da Ordem inaciana, a correção fraterna1016 adquire especial 

relevância no pensamento de Gusmão, também por ser uma forma de admoestação 

orientada para dissuadir o próximo do pecado. No seu pensamento, não se distingue em 

especial da justiça e da caridade; no entanto, sendo praticada pelo superior é tida por um 

ato de justiça, sendo praticada pelo súbdito é um ato de caridade. Deste modo, a ordem 

que deve ser guardada na correção é a mesma que Cristo ensinou no Evangelho1017, 

procurando repreender o irmão pecador da forma mais eficaz, salvo se o pecaminoso 

manifestar que excede o superior em alguma matéria ou se for perturbado a fim de que 

renuncie à sua condição ou estado, e fique satisfeito, para que a seguir os seus defeitos 

sejam revelados ao superior, como é hábito entre alguns religiosos. Por isso, salienta 

que os superiores estão obrigados tanto pela justiça como pela caridade a corrigir os 

                                                   
1015 S. Paulo, Ep. I ad Cor., 13: «Charitas benigna est, patiens est, non emulatur, non agit perperam». 
1016 Consideremos a este propósito o «Primero Examen y General que se ha de proponer a todos los que 
pidieren ser admitidos en la Compañía de Jesús», documento das Constituições da Companhia de Jesus 
que é dado a ler àquele que pretende ingressar na ordem jesuíta. No quarto capítulo, «De algunas cosas 
que más conviene saber a los que entran de lo que han de observar en la Compañía», para auxiliar os 
noviços na prática da humildade, propõe-se-lhes um exercício de verdadeira «correcção fraterna», 
desejando que se tornarem conscientes das suas faltas e alcancem emenda: «Para más aprovecharse en su 
espíritu y especialmente para mayor bajeza y humildad propia, le será demandado si se hallará contento 
que todos errores y faltas, y cualesquiera cosas que se notaren y supieren suyas, sean manifestadas a sus 
mayores por cualquiera persona que fuera de confesión las supiere. Siendo él mismo y cada uno de los 
otros contento de ayudar a corregir y de ser corregido, descubriendo el uno al otro con debido amor y 
caridad, para más ayudarse en espíritu, mayormente cuando le sea demandado por el Superior que de 
ellos tuviere cuidado a mayor gloria divina» (Const, «Primero Examen y General»: 63). 
1017 «Se o teu irmão pecar, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te der ouvidos, terás ganho o teu irmão. 
Se não te der ouvidos, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida 
pela palavra de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, comunica-o à Igreja; e, se ele se 
recusar a atender à própria Igreja, seja para ti como um pagão ou um cobrador de impostos. Em verdade 
vos digo: Tudo o que ligardes na Terra será ligado no Céu, e tudo o que desligardes na Terra será 
desligado no Céu.» (Mat. 18: 15-18). 
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súbditos, tanto por faltas veniais como por pecado mortal, recomendando contudo que 

se movam os superiores por motivo da caridade e não da punição. 

Como corolário das virtudes exigidas para a perfeição espiritual, Alexandre de 

Gusmão recomenda que sejam escrupulosamente observadas e muito frequentemente 

praticadas as virtudes teologais e, entre as morais, aconselha que vivamente e sem 

interrupção sejam honradas a religião, a humildade, a paciência, a pobreza, a castidade e 

a obediência, não passando nenhum dia sem que sejam realizados numerosos atos destas 

virtudes. Para que o cristão possa progredir continuamente no caminho do Senhor, 

indica que é necessário fazer um exame particular acerca destas virtudes, de modo a que 

o seu exercício seja mais vantajoso e escrupuloso. Por fim, aconselha que outros ofícios 

e atividades, por serem irrelevantes para a via da salvação espiritual, como os estudos 

literários, sejam igualmente dirigidos pelos atos destas virtudes para o merecimento da 

recompensa eterna. 

Instruídos em matéria de virtudes, nos seus graus de perfeição e nos atos interiores 

e exteriores que os identificam, os cristãos podem seguir os passos alegóricos de 

Predestinado no sentido de saber se é possível ao humilde pecador alcançar o grau da 

perfeita santidade. A este respeito, esclarece o autor que não só é possível, mas fácil a 

todo aquele que achar o desengano, viver em exercícios de piedade e devoção, ordenar 

as suas ações pela obediência, seguir o caminho dos mandamentos e aplicar-se 

continuamente em atos de penitência1018. E para se aperfeiçoar no amor de Deus, o 

cristão é ainda aconselhado a regressar continuamente às vias purgativa e iluminativa e 

perseverar em exercícios de oração e mortificação. 

 

3. Meios da Perfeição 

De acordo com o pensamento exposto por Alexandre de Gusmão, entre os meios 

principais para que o devoto cristão possa alcançar a perfeição moral e espiritual, a 

oração e a mortificação, conforme repetiu Santo Inácio de Loyola, são os mais 
                                                   
1018 No percurso alegórico de Predestinado resume Gusmão a via da santidade: «todo aquelle, que soube 
achar o verdadeiro desengano, como tu achaste em Bethlẽ; que soube viver em exercicios de piedade, & 
devaçam em Nazareth, como tu vivestes, que viveo debaxo da Obediencia em Bethania, & correo o 
caminho dos divinos preceitos, como tu fizestes, q viveo em Cafarnaù, ou no cãpo de penitencia, como tu 
viveste; finalmẽte que chegou a entrar em Bethel caza de Deos (297), habitando nos dous bairros em q tu 
habitaste, he muito facil chegar aqui a este ultimo dos perfeitos, & alcançar nelle a perfeita santidade.» 
(A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 297-298). 
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necessários. Destarte, considerando que a perfeição não pode existir sem a extirpação 

dos vícios e a acumulação de virtudes, assegura que somente através de um reiterado 

exercício de oração e mortificação é possível alcançar a perfeição cristã. 

Repetindo a fórmula inaciana, Gusmão define a oração como «huma elevaçam da 

nossa mente a Deos por devoto, & pio affecto»1019, explicando que pode ser feita de 

dois modos: vocal, «a que se faz com a palavra»1020, e mental, «a que se faz com o 

entendimento, e vontade»1021. Para explicar as partes constitutivas da oração vocal e a 

disposição que se requer para a sua realização de um modo perfeito – a vocação de 

Deus, o silêncio exigido, o necessário retiro e o modus faciendi –, socorre-se uma vez 

mais da exposição alegórica: 

«bateo à porta com huma aldraba, chamada Vocaçam de Deos, & saindolhe 

hum velho mui callado, por nome Silencio, entrou com elle sem fallar a 

hum cubiculo, chamado Retiro, onde encontrou a huma velha falladora, 

chamada Resa, a qual deo a Predestinado hum Rosario dos quinze 

Misterios, humas Horas da Virgem nossa Senhora, & outros devocionarios 

pios, com que se entretivesse naquella primeira casa, que diziam ser a 

primeira da Oraçam, que chama Vocal, em que a seus tempos se recolhia 

em tres recamaras, ou retretes,  que se diziam Deprovaçam, Louvor de 

Deos, & Acçaõ de Graças; (...) do qual retiro, & retretes tinham cuidado 

duas criadas mui sezudas, devotas, & expeditas, chamadas Attençam, & 

Pronunciaçam»1022. 

Assim, de uma forma mais atrativa, mas igualmente didática, suprindo a função 

reservada aos catecismos e manuais de instrução religiosa, Gusmão apresenta as partes 

que constituem a oração vocal (imprecação ou súplica, ação de graças, louvor a Deus e 

colóquio), acrescentando que, para que seja realizada de modo conveniente, «ha de ter 

parentesco com a devação», isto é, deve ser feita com ânimo de louvar a Deus, com 
                                                   
1019 A oração, meio privilegiado para alcançar as graças que conduzem à perfeição cristã, é também 
definida como «a chave dourada, que abre o cofre de todas as graças, que estão encerradas na caridade, 
em que cõsiste a perfeyção Christã.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 299). 
1020 «A oração vocal, he a que se faz com a boca, como quando se reza o rozario, ou se recita o officio; 
mas para merecer o nome de oração, ha de ter parentesco com a devação, isto he, com o animo de louvar 
a Deos, com attençaõ, & pronunciaçaõ.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 300). 
1021 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana. p. 1. Cf. «A oração mental, he huma 
elevação do nosso entendimento a Deos; proprio, & devoto affecto. O frutto são os affectos, & dezejos 
pios, que da oração nacem.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 299). 
1022 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 76-77. 
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perfeita intenção, atenção e pronunciação. Recomenda ainda que se exercitem os fiéis 

na devoção do rosário dos quinze mistérios, nas horas de nossa Senhora e noutros 

devocionários pios1023, avisando, porém, que sejam rezadas somente as orações 

aprovadas pela Igreja e não se faça uso de palavras supersticiosas, por mais santas que 

pareçam1024. 

A oração mental, de grande tradição entre a companhia de Jesus, muito 

responsável pela sua difusão, bastando para tal ter em conta a importância da Arte de 

Orar (1630), do jesuíta Diogo Monteiro1025, dividida em meditação1026 e contemplação, 

é apresentada por Alexandre de Gusmão numa descrição ecfrástica que permite inferir a 

sua dupla utilidade: combater os inimigos e proteger do inferno, limpar os vícios da 

alma e colher as virtudes: 

«huma santa Virgẽ mui bella, & amada de Deos, estava vestida de tela 

abrazada, para denotar os incendios do Divino amor, que causa; tinha coroa 

de ouro na cabeça, & ceptro na mão direita, para mostrar, que tudo se 

governa, & ordena pella Oraçam; tinha duas azas, com que voava por estes 

Ceos, atè penetrar o Throno do mesmo Deos no Empyreo; chamavamse as 

azas Affecto Pio, & Affecto Devoto, para significar a essencia, & 

definiçam da Oraçam Mental (…) Huma vez se via com escudo, & lança 

na mam, para denotar, que a Oraçam he arma contra o inimigo, & escudo 

para os combates infernaes, outra se via com açafate no braço, & fouce na 

mam a modo de lavradora, para significar, que a Oraçam he, que alimpa a 

                                                   
1023 Em diferentes momentos, Alexandre de Gusmão refere as práticas de oração que aumentam a 
piedade: «Rosario, Camaldulas, Devocionairios, Medalhas de Indulgencia, Relicarios, & Agnus Dei, 
porque de todas estas cousas, como das sementes as flores, nascem a piedade, & devação.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 111). 
1024 Note-se a preocupação com a ortodoxia que carateriza o pensamento de Gusmão: «As principais, saõ 
as que a Igreja tem approvado; evitado outras superstições de palavras não uzadas da Igreja; porque 
nenhumas palavras, por Santas que pareção, tem virtude para obrar, mais que as sacramentais.» (A. 
GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 300). 
1025 Para uma introdução à vida do P.e Diogo Monteiro, sua obra e espiritualidade, ler de Abel 
CANAVARRO, «O Padre Diogo Monteiro, a sua Arte de Orar e os Exercícios de Santo Inácio de 
Loiola», A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII – Espiritualidade e cultura, 
vol. II, 2004, pp. 31-65. 
1026 Narrando o percurso alegórico de Predestinado Peregrino, Gusmão dá conta de uma identificação 
comum da oração com meditação: «Desta casa de Liçaõ se foi Predestinado a casa de Oraçam, & 
Meditaçaõ, por quanto moravaõ ambas juntas, por serẽ irmãas ambas, & vestirem da mesma cor, de tal 
sorte que jà hoje se equivocam nos nomes chamando Oraçaõ a Meditação.» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 76) 
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alma dos espinhos dos vicios, & colhe as flores das virtudes»1027. 

Na definição dos graus da perfeição, esclarece o P.e Gusmão que o grau mais 

perfeito, e instrumento fundamental para o atingir, se encontra na contemplação1028. 

Neste sentido, seguindo a exposição de S. Bernardo, define a contemplação como uma 

elevação da mente suspensa em Deus que saboreia as alegrias da doçura eterna1029, 

compreendendo os atos do intelecto e os atos da vontade. Com mais pormenor, 

esclarece que Actum intellectus é uma aplicação da mente, inteiramente afastada de toda 

a reflexão, na contemplação da verdade única do simples e do mais elevado, com a qual 

se atinge mais do que podem as palavras significar. Por outro lado, consiste o actum 

voluntatis num espiritual e religioso amor que atribui à contemplação a forma, a 

atividade, o merecimento, o gozo e o fim. Assim, sendo a contemplação essencialmente 

um ato de religião e caridade que toma Deus como objeto primordial dos seus 

exercícios, afirma o autor jesuíta que podem também ser objeto de contemplação todos 

os elementos que encaminham o cristão para o conhecimento e amor de Deus1030. Por 

não ser assunto de larga difusão, requerendo um tratamento mais aprofundado, que não 

se coadunaria com os seus destinatários implícitos, de forma abreviada, Gusmão 

identifica as propriedades, a causa e os meios da contemplação. Indica entre as 

propriedades da contemplação a admiração ou temor reverencial, a devoção, a 

suspensão e o deleite. Institui como causa principal da contemplação a figura de Deus, 

que reserva apenas aos mais proficientes este eficaz dom divino. Na categoria dos meios 

que comunica aos que mais se assinalam no seu amor, além da luz da fé e do 

conhecimento das formas de auxílio nos perigos, enumera os sete dons do Espírito 

Santo (sapiência, entendimento, ciência, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus), 

                                                   
1027 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 78-79. 
1028 Note-se que, de um modo significativo, ainda que distinga as duas práticas de oração mental, o P.e 
Gusmão ocupa-se quase exclusivamente da definição e explicação do exercício da meditação, certamente 
tendo em conta os destinatários preferenciais das suas obras: «Da Contemplaçaõ trataõ os Authores de 
mais levantado espirito; da Meditaçaõ trataremos nós aqui com a brevidade, e clareza, que nos for 
possível.» (A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana. p. 1) 
1029 Cf. Compendium Perfectionis Religiosae, p. 46: «Mentis in Deum suspensae elevatio, aeternae 
dulcedinis gaudia degustans»; ou ainda «Contemplação he hũa elevação da alma suspensa em Deos, 
quando chega a gostar do modo, que he possivel, os gozos da eterna doçura» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 95). 
1030 Considera Gusmão que «Todo o bom acerto da vida espiritual està em saber amar, & conhecer; por 
estas portas entra em essas almas todo o bem, & todo o mal; em saber distinguir o vicio da virtude, o vil 
do precioso, o eterno do temporal, & a creatura do Creador està o acerto» (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 114-115). 
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os quais devem ser complementados com uma tripla disposição daquele que contempla 

os mistérios divinos: a prática de mortificações, os atos de vida ativa (referentes ao 

exercício de todas as virtudes, especialmente a humildade e a castidade) e a lição e 

meditação. 

Depois de definir o objeto, as propriedades e os meios, o sacerdote jesuíta enuncia 

os quatro graus da contemplação: o primeiro grau consiste numa elevação singular da 

mente em Deus, solicitando com a força das potências o amor divino; o segundo refere-

se a uma singular união das faculdades com Deus, ordenadas com o fim de dispor 

adequadamente as potências; o terceiro diz respeito ao repouso ou sono, não ocioso mas 

operativo, isto é, que se exercita suavemente, proveniente da doçura que a alma sente na 

íntima união com Deus como supremo bem possuído; o quarto grau consiste na 

suspensão dos sentidos, que se pode atingir por êxtase, quando todas potências, 

interiores e exteriores, absortas em Deus são constituídas fora do modo usual de obrar 

da natureza 1031, ou por rapto, quando com a força desta união, não só a alma, mas ainda 

o corpo se suspende, arrebatado da interior violência da alma1032. 

Tratando da meditação, «huma diligente, e affectuosa acçaõ de nosso 

entendimento, e vontade, com que a alma procura conhecer alguma occulta verdade das 

cousas Divinas em ordem a fugir o mal, e abraçar o bem»1033, ensina o autor espiritual 

                                                   
1031 Cf. «Extasis tum sit, quando potentiae in Deum immersae, & Divinioris cujusdam operationis vinculo 
colligatae, non ea solum, sed etiam inferiores vires, extra consuetum naturae modum constituuntur.» (A. 
GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 48). 
1032 Cf. «Raptus vero tum datur, cum anima in sublimem hunc gradum evecta, Diviniore quadam irruente 
vi, subito rapitur, ipsumque etiam corpus, deposito veluti naturali pondere, despectaque terra, sursum 
evolat, atque ad inhaerendum Deo prosilit.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 48). 
Observe-se, na linha das tradicionais definições fornecidas para a contemplação, enquanto união da alma 
do justo com Deus, a recorrência de um léxico amoroso, retomando imagens e tópicos bíblicos: «E para 
que pozesse o sello a todos os favores, depois de haver celebrado os castissimos desposorios, que Deos 
custuma com as almas justas, convidando-o a seu leito florido, sustentandolhe a cabeça com seu braço 
esquerdo, lançandolhe por sima o direito, da sorte que a mesma Alma Santa de Predestinado descreve nos 
cantares de Salamam, lhe communicou aquelle suavissimo sono da contemplaçam, que Deos custuma aos 
grandes seus amigos (...) para que absortas as potencias em Deos, & ligadas com o vinculo daquelle 
misterioso sono, gozasse as doçuras, & recolhesse os segredos, que Deos custuma nelle cõmunicar a seus 
escolhidos.» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 303-304). 
1033 A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos os dias da semana, p. 1. Acrescenta ainda o autor que «A 
meditação para merecer o nome de oração, ha de participar de huma, & outra couza; a saber: cuydar com 
attenção, & devação, naquelles pontos, & mysterios, donde se possão tirar os affectos, que conduzem para 
bem da nossa salvação» (Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 300-301). Gusmão parte de uma citação 
da Scala Claustralium, de Guigo II, nono prior do deserto da Grande Charteuse, de 1174 até 1180. Trata-
se de uma carta dirigida ao irmão Gervásio sobre a vida contemplativa em que propõe que a vida 
espiritual do homem se processe em quatro degraus, com diferentes propriedades e funções e 
hierarquisados entre si: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. The ladder of monks: a letter on 
the contemplative life and Twelve meditations, tradução e introdução de Edmund Colledge e James 
Walsh, Image Books, 1978. Como é evidente, a escada que segundo o cartuxo eleva os monges ao paraíso 
remete para a imagem bíblica da Escada de Jacob. Cf.  Geraldo José Amadeu Coelho DIAS, Religião e 
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que, para ser uma verdadeira oração, deve provir da vontade ou disposição de honrar a 

Deus e ponderar com atenção e devoção os mistérios da fé de modo a mover os afetos 

que conduzem à salvação. De outra forma, esclarece, não seria oração, mas uma 

indagação curiosa e indiscreta. Citando Santo Agostinho, salienta a eficácia, a utilidade 

e a satisfação ou alegria resultante desta oração1034, relembrando que a necessidade de 

orar foi preceituada pela advertência de Cristo: Oportet semper orare, & nunquam 

deficere. E como a perfeição espiritual se firma principalmente na oração, com o 

perfeito conhecimento e amor a Deus, acentua que somente a oração mental pode 

administrar o alimento substancial de que a alma necessita. 

De acordo com o P.e Gusmão, a matéria mais distinta da meditação são os 

mistérios da fé e a vida santíssima do Salvador, a que acrescenta depois os exemplos da 

beatíssima Virgem e dos santos. Por outro lado, referindo que a causa habitual da oração 

é Deus e o ser humano, afirma que a causa extraordinária é somente Deus, conquanto 

exija alguma operação mental no ser humano. Por conseguinte, explica que a oração 

pode ser ordinária, na qual qualquer uma das causas, Deus e homem, coincide no modo 

comum (communi modo) e no método usual (ordinaria ratione)1035. De outro modo, 

explicita que é verdadeiramente extraordinária a oração em que, ao contrário do modo 

usual de rezar, o próprio Deus, por sua liberalidade e graça singular, eleva as faculdades 

comuns durante a oração de tal modo que pareçam sofrer ou consentir, e não agir. 

Tratando da disposição para orar, serve-se Gusmão dos ensinamentos de Cassiano para 

uma boa preparação1036, insistindo na necessidade de uma disposição conveniente antes 

do momento da oração, motivada por um sentido desejo de aperfeiçoamento e de uma 

vida mais virtuosa. E para que a disposição seja adequada, recomenda que o fiel devoto 

remova os principais impedimentos e se socorra de alguns auxílios apropriados. De 

modo pragmático, declara que dos impedimentos se ocupou S. Bernardo (referindo-se à 

denúncia dos sentidos divertidos, cuidados que picam e culpas que mordem) e que as 

ajudas são as que comummente se chamam adições1037 ou partes da meditação. 

                                                                                                                                                     
Simbólica: O Sonho da Escada de Jacob, Porto, Granito, 2001; e Mário MARTINS, Alegorias, Símbolos 
e Exemplos Morais da Literatura Medieval Portuguesa, 2ª ed., Lisboa, Brotéria, 1980. 
1034 Cf. « Quid est, inquit, oratione pulchrius? Quid vitae nostrae utilius? Quid animae dulcius? Quid in 
tota religione sublimius?» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 71) 
1035 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 72. 
1036 Cf. «Quales, inquit, orantes volumus inveniri, tales nos ante orationis tempus praeparare debemus.» 
(A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 72) 
1037 As adições são dez conselhos que Santo Inácio propõe ao exercitante para que cumpra com proveito a 
experiência dos Exercícios. Estas instruções para a oração referem-se tanto aos elementos exteriores/ do 
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São cinco as adições para a meditação: a preparação remota, a preparação 

próxima, a própria meditação, o colóquio e o exame. Seguindo de perto a lição de Santo 

Inácio, no Compendium perfectionis religiosae, de um modo mais pormenorizado, e nas 

Meditações para todos os dias da semana, de modo mais sintético, o P.e Gusmão 

condensou estas adições, prosseguindo com o seu intento de instruir os que buscam a 

aliança com Deus, ensinando-os a meditar de forma conveniente as verdades divinas e 

os mistérios da fé. Assim sendo, começa por mencionar que a preparação remota1038 

reúne dois exercícios: ler ou ouvir à noite os pontos de meditação e recapitulá-los 

brevemente na memória antes de dormir; no dia seguinte, antes de quaisquer outros 

pensamentos, repeti-los logo ao acordar pela manhã. A preparação próxima consta de 

quatro partes: praesentia Dei, oratiuncula praeparatoria, compositio loci e petitio. Por 

meio de indicações precisas, determina que ao aproximar-se o momento da meditação, 

em pé, a um ou dois passos do lugar da meditação, por tempo de um ou dois Credos, o 

exercitante deve considerar-se na presença de Deus1039 para tratar com ele o negócio da 

sua salvação; após uma profunda reverência com o coração, com a cabeça e os joelhos 

em terra, fazer o sinal da cruz, e, numa oração preparatória1040, pedir a Deus graça para 

que todos os pensamentos e ações sejam dirigidos para sua glória e honra. Deste modo, 

adotando o método inaciano, Gusmão confere especial importância à composição de 

lugar1041, que consiste em representar primeiro na imaginação o mistério e em seguida 

                                                                                                                                                     
corpo – apresentar-se com reverência perante Deus, não desviar os sentidos, usar mortificações do corpo 
– como aos aspetos interiores/ do espírito – conformar os pensamentos, felizes ou tristes, ao assunto da 
meditação, manter a concentração da mente. (Cf. Exercícios Espirituais, nn. 73-90) 
1038 No Compendium Perfectionis Religiosae, divide o autor a preparação remota em dois momentos. 
Primeiro deve o que medita «Legere, vel audire meditationis puncta sub vesperam praecedentem, eaque 
memoria repetere ante somnum» e, no dia seguinte, «Ante quascumque alias cogitationes illa, somno 
vixdum excusso, in memoriam revocare» (p. 73). 
1039 A forma reverencial com que o que medita se deve preparar, considerando-se verdadeiramente na 
presença de Deus, é referida de modo pormenorizado: «Stans, & a loco, ubi meditandum est, unum 
alterumve gradum remotus, brevi temporis spatio, quod Symbolo fidei recitando sat esset, apud me 
statuam agere cum praesente Deo, salutis meae causam. Eoque tum intimo cordis affectu, tum exteriori 
genuflexione, atque inclinatione capitis adorato, Sanctissimae Crucis signo me muniam.» (A. GUSMÃO, 
Compendium Perfectionis Religiosae, p. 73). 
1040 A oratiuncula praeparatoria é definida como «petitio Divinae gratiae, qua omnes actiones nostrae, 
atque cogitationes, ad unius Dei honorem, gloriamque diligantur» (A. GUSMÃO, Compendium 
Perfectionis Religiosae, p. 74). 
1041 No Compendium Perfectionis Religiosae, p. 74, Gusmão começa por definir a composição de lugar 
como a representação do mistério que se vai meditar («Mysterii in meditatione discutiendi 
repraesentatio») para depois considerar que esta técnica se refere à imaginação ou composição do lugar 
em que tal mistério foi vivido («Loci, in quo tale mysterium peractum est, imaginatio»). Cf. Pierre-
Antoine FABRE, Ignace de Loyola: le lieu de l’image, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Librairie Philosophique J. Vrin, 1992. 
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imaginar-se no lugar onde o mistério se obrou, reconstituindo as circunstâncias e os 

sentimentos vividos para mais eficazmente discernir a vontade divina. No discurso 

alegórico da História do Predestinado Peregrino, a composição de lugar é explicada, e 

exemplificada, através de um quadro da vida de Cristo proposto para oração mental: 

«aquella sala se chamava Composiçam de lugar, & que as portas se 

chamavam Materia da Oraçam, & que por isso não era alli necessaria 

pessoa, porque a qualquer daquellas portas, que tocasse, ellas logo se 

abriam por si, & dentro aparecia Materia da Oraçaõ. Fello assim 

Predestinado, & apenas bateo; quando logo se abrio aquella porta, & dentro 

appareceo hum quadro com hum passo da vida do Senhor pintado»1042. 

Por fim, na petição1043, deve o cristão pedir a Deus a graça necessária para 

conhecer em conformidade aquele mistério, para dele se aproveitar, conforme a matéria 

da oração. 

Explicando de que modo se deve exercitar a meditação – disposta em quatro 

partes: aplicação das potências, aplicação de si, aplicação do mistério e fruto da oração 

–, o P.e Gusmão instrui o crente, pela aplicação das potências, a trazer à memória o 

mistério ou ponto que vai meditar e discorrer o entendimento sobre ele até que a 

vontade se mova a cumprir o que foi meditado. Por outras palavras, à memória cumpre 

a representação do mistério, ao entendimento a ponderação e à vontade o tirar o fruto. 

Em seguida, incita-o a acomodar a meditação a si, conferindo a matéria com a sua vida 

e os seus costumes e detendo-se na apreciação do mistério até que sinta mover-se a 

vontade, e no caso de obter este efeito, avisa-o que não obrigação de passar a outro 

ponto. Seguindo estes passos, Gusmão refere que são inúmeros os benefícios para a vida 

espiritual, recordando que os frutos da oração são os bons propósitos e os santos desejos 

que desta consideração retira aquele que medita. Com mais pormenor, enuncia os dez 

frutos que podem ser retirados da meditação: um maior conhecimento de Deus e de nós 

mesmos; a pureza da alma; a mortificação das paixões ou dos afetos; o desprezo de si 

próprio e de todas as coisas temporais e estimação das eternas; a abnegação da própria 

                                                   
1042 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 78. 
1043 De acordo com as palavras de Gusmão, a petitio é o momento de «petitur a Deo illius rei consecutio, 
quam juxta meditationis materiam assequi desidero» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis 
Religiosae, p. 74). 
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vontade; o desejo da perfeição; a reta intenção; a união com Deus; o zelo das almas e a 

sólida e verdadeira imitação da vida santa de Cristo1044. 

Na quarta adição da meditação, o colóquio1045, que consta da ação de graças, de 

um oferecimento e de uma petição, instrui aquele que faz a meditação a começar por dar 

graças a Deus pelos frutos obtidos da oração, oferecer depois os bons propósitos a Deus 

e terminar com um pedido de auxílio divino para pôr em prática os bons propósitos 

obtidos na meditação, encomendando também as necessidades públicas e particulares 

(dizendo no fim um Pai Nosso e, se a oração for dirigida à Virgem, podendo pronunciar 

uma Ave Maria). No fim da meditação, deve o cristão proceder a um exame 

cuidadoso1046, através do qual analise o modo como decorreu a oração e o fruto que dela 

retirou. Deste exame deverá nascer a necessidade de dar graças a Deus pela meditação 

bem sucedida ou pedir perdão e propor emenda perante a constatação de uma meditação 

imperfeita. 

Expostas as adições, ou advertências, Alexandre de Gusmão explica como se há 

de ordenar a prática da meditação1047, tomando por matéria o nascimento de Jesus1048 – 

revelando uma vez mais a sua devoção por este mistério divino, em favor do qual, 

recorde-se, escreveu a Escola de Belém, Jesus nascido no Presépio, assim como 

posteriormente redigiu a Árvore da Vida, Cristo crucificado, obras que muito 

provavelmente seriam também utilizadas para fornecer os pontos da meditação destes 

mistérios centrais do cristianismo. Lidos os pontos da meditação, posto em pé no lugar 

da oração, ordena que o cristão considere por espaço de um Credo que vai falar com 

                                                   
1044 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 76-77, e Meditaçoës para todos os dias 
da semana, p.7. 
1045 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 74: «ex tribus conficitur: nimirum, ex 
gratiarum actione, oblatione sui, & petitione». 
1046 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 75: «quo diligenter expendam & qua 
ratione me gesserim totius meditationis tempore, & quem inde fructum perceperim. / Tum si cognoscam 
me pro virili egisse, Deo id acceptum referam. Verum si contra fecisse existimem, veniam a Deo supplex 
petam, atque emendationem proponam». Recorde-se que, terminada a oração, recomenda Santo Inácio 
que se examine o modo como decorreu esta prática piedosa como forma de avançar neste exercício: 
«depois de acabado o exercício, por espaço de um quarto de hora, ou sentado ou passeando, observarei 
como me correram as coisas na contemplação ou meditação. E, se mal, examinarei a causa donde 
procede, e uma vez descoberta, arrepender-me-ei, para me emendar daí em diante. E, se bem, darei graças 
a Deus nosso Senhor e farei, outra vez, da mesma maneira.» (Exercícios Espirituais, nº 77, quinta adição 
para melhor fazer os exercícios de oração) 
1047 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 75-76, e Meditaçoës para todos os dias 
da semana, p. 4. 
1048 «A materia principal da Meditação, he a vida santissima, & exemplos de Christo Nosso Salvador; 
porque elle he a verdade, caminho, & vida eterna.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 
301). 
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Deus e, confiante de que está em sua presença, após uma profunda reverência e o sinal 

da cruz, deve fazer a oração preparatória, a composição de lugar e a petição. Em 

seguida, pelo exercício da memória, procurará representar na imaginação o Menino 

nascido em forma tão humilde, para que, em primeiro lugar, possa recordar o benefício 

que resulta do conhecimento da dignidade e magnificência de Jesus nascido em tão 

modesto lugar. Depois, representará vivamente em si, com afeto do coração e 

abaixamento da mente, aquele que num tempo rigoroso nasceu com desejo da nossa 

salvação. Com esta representação no entendimento, deve esforçar-se por persuadir a 

vontade a abraçar o foi meditado, podendo ser de grande utilidade proferir alguns atos 

de fé neste mistério: revelar uma firme crença em Jesus salvador, que tomou a forma de 

escravo, que por nós nasceu, para se constituir como exemplo de toda a pobreza, 

humildade e perfeição, ter fé nas suas palavras, reveladas na sagrada Escritura, e 

submeter o espírito à sua autoridade. Deve assim interiorizar que Cristo fornece um 

notável exemplo de humildade, paciência, obediência e pobreza para que os cristãos o 

imitem ou, melhor ainda, sigam por inteiro as suas pisadas. Por fim, prescreve a 

realização de um colóquio, dando a Deus graças pelos bons desejos. 

No seu esforço de ensinar as formas de oração, desejando doutrinar e promover a 

prática dos exercícios espirituais também pela varietas, Alexandre de Gusmão explica 

esta forma de oração mental através de uma exposição alegórica, exemplificando a 

consideração permanente da história da vida de Cristo que deve introduzir o cristão na 

meditação: 

«tanto que esta santa Senhora Oraçam vio diante de si a Presença de Deos, 

a quem tanto amava, & reconheceo a historia da vida de Christo, que 

Predestinado levava consigo, & havia tirado da sala Composiçam de lugar, 

fixos os joelhos em terra, & o coraçam em Deos entregou o quadro à 

primeira Virgem Memoria, a qual depois de o reconhecer brevemente, o 

entregou à segunda Virgem Intelligencia, a qual tanto com elle se deteve 

em o ver, rever, & considerar mui devagar com mil discursos, & 

consideraçoẽs, que a terceira Virgem Vontade notavelmente se lhe 

afeiçoou, & inflamou pello ter, & possuir, até que entregue por 

Intelligencia o abraçou com huns abraços, que chamam Propositos tam 

apertados, que jà mais lhe poderam arrancar do peito, ou para melhor dizer 
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do coraçam»1049. 

De forma pedagógica, Alexandre de Gusmão instrui os cristãos, e em particular os 

jovens inacianos, na prática da meditação, indicando nas Meditações propostas para 

todos os dias da semana em que matérias se deverão exercitar. Neste ponto segue 

também a lição de santo Inácio, segundo o qual os escolásticos, para não se desviarem 

da vocação dos estudos, não deveriam ocupar-se em dilatadas meditações, antes 

fortalecendo o ânimo com os exercícios que mais comummente alimentam a sua vida 

espiritual: a missa quotidiana, uma hora de oração, exames de consciência, a confissão e 

a comunhão cada oito dias1050. 

Com o objetivo de que a meditação seja mais proveitosa para a vida do espírito, 

Gusmão identifica as tentações que mais frequentemente costumam impedir o fruto da 

oração, como a ariditas ou indevotio, as distractiones, as illusiones, o somnus e as 

infirmitas, persuadindo os cristãos em oração a esforçarem-se no sentido de as repelir 

com prontidão e fortaleza, indicando alguns conselhos, sob a forma de remédios para 

tratar estes males que afligem os que meditam. Assim, definindo a secura ou pouca 

devoção, também dita desolação, como uma aversão das coisas espirituais no caminho 

da perfeição, propõe o exercício da própria devoção1051, enquanto disposição da vontade 

do homem para cumprir todos os assuntos que respeitam ao serviço de Deus, como 

principal remédio para a combater. Além disso, para eliminar a secura e recobrar a 

devoção, refere que muito ajudará igualmente ter aversão a todas as formas de tibieza e, 

sem demora, libertar-se do ânimo desfalecido, se cair em tal estado; reconhecer diante 

de Deus as suas imperfeições e, se a ocasião o permitir, fazer uma confissão geral; 

praticar alguma mortificação extraordinária, todavia moderada; apresentar-se diante do 

Santíssimo Sacramento com viva fé, humildade e reverência e recorrer à Virgem Maria 

e a outros santos; com inteira resignação, esperar com humildade e paciência a 

misericórdia de Deus. Avisa ainda que muito perniciosas para a vida espiritual são 

também as distrações, entendidas como as vagueações, voluntárias ou involuntárias, do 

entendimento fora da matéria da meditação, referindo que apenas podem ser remediadas 
                                                   
1049 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 80. 
1050 «Carta ao P.e António Brandão», de 1 de julho de 1551, com instruções sobre o modo de formar os 
jovens estudantes da Companhia. (Cartas – Santo Inácio de Loiola, p. 175). 
1051 Para definir «devotio», socorre-se Gusmão da doutrina de S. Tomás de Aquino (Summa Theologica, 
II.-ii. Q. 82, A. I), considerando que é uma «voluntas quaedam se ad ea prompte tradendi, quae ad 
famulatum Dei pertinent.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 77). 
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com uma correta preparação da alma e da matéria para a meditação, afervorando-se no 

sujeito um sincero desejo de honrar a Deus presente e neste propósito aplicar toda a sua 

mente. Igualmente prejudiciais são as ilusões, definidas como os pensamentos nascidos 

ou de nosso natural ou do demónio que sob o pretexto do bem nos enganam. A este 

respeito, esclarece o autor que a forma mais segura de conhecer e vencer as tentações 

consiste em identificar o objeto da vontade, isto é, reconhecer o bem ou o fim que 

pretende alcançar. E porque o discernimento do objeto da vontade pode ser difícil e 

constrangido a enganos, sugere que aquele que medita recorra à luz do Céu e ao 

conselho do diretor espiritual, resguardando-se com muita humildade e constância. No 

que respeita às tentações que dificultam a oração mental, refere ainda os efeitos nocivos 

do sono e da enfermidade, que tanto podem ser causados por arte do diabo como ser 

verdadeiros, originados pela negligência dos exercitantes, para o que indica ser muito 

vantajoso prevenir as causas das tentações no sono e nas doenças (como a fraqueza da 

cabeça, a debilidade do estômago, o langor de todo o corpo) com a mais elevada 

prudência e diligência, aconselhando ainda a resistir com coragem no início da oração e 

anular qualquer possibilidade de adormecer. 

Ainda com o desejo de ajudar os que meditam a discernir todas as tentações, do 

corpo e da alma, e colocar à sua disposição alguns remédios eficazes para as repelir, 

Alexandre de Gusmão indica a extrema utilidade dos três modos de orar1052 

introduzidos pelo P.e Inácio, reduzindo-os aos seus elementos essenciais, elidindo as 

adições apresentadas nos Exercícios Espirituais. Explica Gusmão que o primeiro modo 

de orar1053 é derivado dos Mandamentos, dos pecados capitais, das três potências da 

alma ou dos cinco sentidos. Assim, num discurso diretivo, explica que o devoto em 

oração deve discorrer sobre o primeiro preceito da lei de Deus e considerar de que modo 

o guardou ou desonrou, pedindo perdão pelas faltas que se apresentem à memória e 

recitando de seguida um Pai-nosso. O mesmo processo deverá ser realizado para os 

restantes mandamentos e para discorrer por todos os pecados, potências e sentidos, 

discernindo de que modo se comportou. Através do primeiro modo de orar, orientado 

para o discernimento das faltas e imperfeições, Gusmão prossegue o intento de Santo 

                                                   
1052 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 79-80. 
1053 Cf. [238-248] «Três Modos de Orar, PRIMEIRO [MODO DE ORAR]/ Sobre mandamentos, [etc.] A 
primeira maneira de orar é sobre os dez mandamentos e os sete pecados mortais [=capitais], as três 
potências da alma, e os cinco sentidos corporais. Esta maneira de orar consiste mais em dar forma, modo 
e exercícios com que a alma se prepare e tire proveito deles e para que a oração seja aceite do que dar 
uma forma ou maneira de fazer oração.» (Exercícios Espirituais, 238) 
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Inácio de reforma das práticas de oração de modo a facultar o aperfeiçoamento moral e 

espiritual. O segundo modo de orar1054 proposto por Gusmão consiste em examinar a 

significação de cada palavra de uma oração selecionada de modo a retirar o proveito 

espiritual deste exercício. Para tal, com os joelhos fletidos e os olhos fechados ou fixos 

num lugar, determina que o crente recite a oração do Senhor; e na primeira palavra, 

Pater, deve fixar a consideração da mente tanto tempo quanto ocorrerem sobre ela 

significações, comparações, gostos espirituais e outras emoções pias. Desta forma, por 

ordem, repetir este exercício por cada uma das palavras desta ou de outras orações. O 

terceiro modo de orar1055 consiste em dizer, por cada compasso de respiração, uma 

palavra da oração do Senhor, ou de outra prece, ponderando entre cada respiração a 

significação de cada palavra, a dignidade da pessoa a quem a oração é dirigida, a 

insignificância de si próprio ou ainda a diferença entre a alteza divina e a pequenez do 

próprio. E seguindo a mesma regra no respirar compassadamente, recomenda que se 

proceda de igual modo com as restantes palavras do Pai-Nosso e com as orações 

costumadas. 

E porque vários são os modos de orar, muito na tradição da já referida Arte de 

Orar do jesuíta Diogo Monteiro, Gusmão menciona algumas práticas comuns de 

meditação dos mistérios de Jesus Cristo, dando conta, entre outras formas que não 

pormenoriza, de que uns dividem toda a vida de Cristo em estações visitadas uma a uma 

com a mente, outros percorrem com o entendimento (e a imaginação) toda a paixão de 

Cristo e no fim repousam entre as suas «beatíssimas chagas», movidos por uma 

amorosa união com as suas penas. Independentemente do método escolhido, sublinha o 

autor, o mais importante para o progresso espiritual é que o cristão em oração mental se 

esforce por afastar por inteiro o tédio durante o exercício, escolhendo de entre os modos 

de orar aquele que julgar mais acomodado à sua natureza ou disposição intelectual. 
                                                   
1054 [249-257] «SEGUNDO MODO DE ORAR / é contemplar a significação / de cada palavra da 
oração. O segundo modo de orar é que a pessoa, estando de joelhos ou sentada, conforme ache melhor 
disposição e encontre mais devoção, tendo os olhos fechados ou fixos num lugar, sem andar vagueando 
com eles, diga: Pai. E esteja na consideração desta palavra, tanto tempo quanto ache significações, 
comparações, gostos e consolação em considerações pertinentes a essa palavra. E faça da mesma maneira 
em cada palavra do Pai-nosso ou de qualquer outra oração que desta maneira quiser orar.» (Exercícios 
Espirituais, 252) 
1055 [258-260] «TERCEIRO MODO DE ORAR / será por compasso [de respiração]. O terceiro modo de 
orar é que, a cada alento ou respiração, se há de orar mentalmente, dizendo uma palavra do Pai Nosso ou 
doutra oração que se reze, de maneira que se diga uma só palavra entre uma respiração e outra; e, durante 
o tempo duma respiração à outra, se atenda principalmente à significação dessa palavra, ou à pessoa a 
quem reza, ou à baixeza de si mesmo, ou à diferença entre tanta alteza e tanta baixeza própria; com a 
mesma forma e regra procederá nas outras palavras do Pai Nosso; e as outras orações, a saber, Avé Maria, 
Alma de Cristo, Credo e Salvé Rainha, as rezará como costuma.» (Exercícios Espirituais, 258) 
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Depois da oração, o segundo meio proposto por Alexandre de Gusmão para 

alcançar a perfeição religiosa é a mortificação1056, a qual, para ser completa, deve ser 

acompanhada de humildade, temperança, abstinência1057, sobriedade1058, modéstia1059 e 

castidade1060. Dominado por uma espiritualidade acentuadamente ascética, e dando a 

conhecer que a perfeição não pode existir sem a extirpação dos vícios e o amor das 

virtudes, qualifica a mortificação como indispensável para uma vida de «santidade» 

escorada no amor da cruz de Cristo. Uma vez mais, divulga a doutrina de Santo Inácio, 

que ensinou que o espírito de penitência deve conduzir o religioso a uma apurada 

vigilância na mortificação dos sentidos, procurando pela mortificação e abnegação de 

todas as coisas alcançar a perfeição cristã1061. Imbuído neste espírito, Gusmão 

recomenda as práticas de mortificação com particular veemência aos religiosos, e 

principalmente aos irmãos da Companhia, os quais, pela fórmula do seu instituto, 

deveriam não só aspirar à salvação individual, mas também esforçar-se pelo 

aperfeiçoamento espiritual do próximo, nomeadamente através do seu exemplo de vida 

de rigor e disciplina. 

De modo muito eficaz do ponto de vista da doutrinação e da regulação de 

comportamentos morais e práticas religiosas, porque pela varietas nos registos textuais, 

revestindo os princípios doutrinais da agradabilidade associada à construção deleitosa 

do discurso, mais facilmente induz o leitor pio à renovação interior e consequente 
                                                   
1056 Estando a questão da mortificação presente em toda a sua obra, no Compendium Perfectionis 
Religiosae, tratando da mortificação como meio essencial para a perfeição, ocupa-se Gusmão de definir 
«Quid sit Mortificatio», «De Necessitate Mortificationis», «Quae praecipue mortificari debeant», «De 
finis mortificationis», «Quis modus in Mortificatione servandus» e «De praxi Mortificationis» (pp. 80-
85). 
1057 A abstinência consiste, de acordo com Gusmão, em «trocar com discriçam o manjar com o jejum, o 
doce pello amargo, o insulso com o regalado, & finalmente a buscar no comer, nam o deleite do gosto, 
senão a necessidade da natureza» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao 
Precito, p. 222). 
1058 Para instruir Predestinado na sobriedade, «humas vezes lhe ensinava a deixar de todo o vinho com 
Mortificaçam, outras vezes com Discrição lhe aconselhava tomar mui pouco, quanto pedisse a fraquesa 
do estomago, conforme o conselho de S. Paulo a Timotheo» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado 
Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 222). 
1059 Desejando que o peregrino espiritual se aperfeiçoasse na modéstia, «lhe ensinava, como havia de 
fugir a brandura da cama, & as demasias do vestir, sedas, olandas, perfumes, tabaco, & outras demasias, 
que muito offendem a modestia» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao 
Precito, p. 223). 
1060 Por meio da mortificação e discrição, foi Predestinado ensinado «a castigar a carne com o cilicio, & 
disciplina, a fim de reprimir seus estímulos, & refrear as deleitaçoens venéreas» (A. GUSMÃO, Historia 
do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 222). 
1061 Nas palavras de Santo Inácio, «Para mejor venir a este tal grado de perfección tan precioso en la vida 
espiritual, su mayor y más intenso oficio debe ser buscar en el Señor nuestro su mayor abnegación y 
continua mortificación en todas cosas posibles». (Const, «Primero Examen y General»: 103). 
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manifestação dos atos virtuosos, Alexandre de Gusmão divulga a importância da 

mortificação através do percurso alegórico de Precito, ameaçando com as terríveis penas 

reservadas aos que se entregam a uma vida de liberdade, apetite e fantasia e que nunca 

fazem uso das práticas penitenciais: 

«Em Bethoròn, casa da Liberdade, governando-se por apetite e fantasia, 

mudou o sobrenome de Precito, passando a chamar-se Precito Voluntário: 

Do muito que se deo a comer de certas frutas mais commuas, que chamam 

Liberdades, se lhe pegou o mal da terra, que he huma lepra, que chamam 

Milinde, & em Latim, Noli me tangere, o qual lavrou tanto no miseravel, 

que todo ficou Milindoso; & deste mal morriam quasi todos em Bethorón, 

por quanto nam podia morar, nem entrar naquella Cidade huma velha 

curandeira, que somente o sabe curar, a que chamam, Mortificaçam da 

Vontade.» 1062 

Por uma técnica de ensinamento invertido, como se num espelho tivesse 

oportunidade de ver refletido o comportamento que inevitavelmente conduz à 

condenação eterna, o leitor é levado a desaprovar a orientação de vida de Precito, 

influenciado por seus filhos, todos nascidos na cidade de Bethoròn (casa da liberdade) – 

Voluntário, Melindroso, Espinhado, Amuado e Contumaz, e Inobediência, Contumácia, 

Obstinação, Preguiça e Relaxação. Apresentando-o como um bruto, responsabilizando-o 

pelas suas opções de vida, Gusmão compendia no Precito os vícios do homem que se 

governa pelo apetite e pela fantasia e menospreza a razão, vivendo unicamente para os 

prazeres mundanos sem cuidar da saúde da alma: 

«Com esta família se esqueceo Precito em Bethorón vivendo huma vida 

brutal, como os de mais, deixando-se governar de Appetite & Fantesia, 

como se nam fosse homem de rezão, ou como se professava a doutrina de 

Atheo, ou de Epicuro, & nam fosse Christam, ou nam tivesse noticia da 

immortalidade da Alma.»1063 

A partir destas representações simbólicas, com marcado propósito pedagógico, 

Gusmão explica que a mortificação deve ocupar-se das paixões desordenadas que 

                                                   
1062 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 120. 
1063 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 121. 
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perduram no apetite sensitivo, também chamadas afeições da vontade, por serem 

dominadas por esta potência. Ao nível do apetite sensitivo, distingue ainda o 

concupiscível – origem dos afetos do amor, ódio, desejo, fuga ou abominação, prazer ou 

alegria, tristeza ou dor – e o irascível – origem das paixões da esperança, desespero, 

audácia, temor, ira e indignação. Neste contexto, embora reconheça a dificuldade em 

arrancar por inteiro as paixões desonestas que derivam da vontade, assegura contudo 

que é possível dominá-las, reprimindo os seus ímpetos com o freio da mortificação. 

Para tal, aconselha os incipientes no caminho da perfeição a esforçarem-se desde o 

princípio por dominar os afetos da sensualidade, considerando que, quando a vontade 

debilitada desfalece e o fervor do divino amor abranda, mesmo que os exercícios de 

mortificação externa possam disciplinar a disposição natural, não podem todavia 

recompor uma alma disforme1064. No entanto, se o zelo da perfeição for vigoroso, a 

mortificação será essencial para castigar a própria vontade com um ódio espontâneo e 

ordenar as suas ações com sobriedade, justiça e piedade. 

No que se refere à finalidade da mortificação, ensina Gusmão que o seu fim 

intrínseco e imediato consiste em submeter a carne ao espírito, a parte inferior à 

superior, o apetite à razão e antepor o amor de Deus ao amor-próprio, afirmando ser esta 

submissão plenamente necessária tanto para a salvação como para a perfeição 

individual. De outro modo, aponta por fim extrínseco e mediato da mortificação a 

obtenção ou o aumento das virtudes. Neste âmbito, advogando que nenhum ato de 

verdadeira virtude pode existir sem os exercícios de mortificação, além da dupla 

finalidade indicada, acrescenta a utilidade deste exercício para repelir as tentações, 

satisfazer pelos pecados, aumentar a graça ou conservar o desejo de salvação dos 

próximos. 

Quanto aos modos que devem ser observados na mortificação interna, Gusmão 

ensina que são os mesmos que servem para dilatar o amor de Deus. Assim, da mesma 

forma que o cristão deve zelar por aumentar continuamente o amor divino, aconselha-o 

a cuidar igualmente de mortificar as suas paixões, submetendo os sentidos e as 

                                                   
1064 Santo Inácio, entre os efeitos das penitências exteriores, refere também a eficácia da mortificação para 
subjugar a vontade própria: «as penitências exteriores se fazem principalmente para três efeitos: primeiro, 
para satisfação dos pecados passados; segundo, para vencer-se a si mesmo, a saber, para que a sensuali-
dade obedeça à razão e todas as partes inferiores estejam mais sujeitas às superiores; terceiro, para buscar 
e achar alguma graça ou dom que a pessoa quer e deseja, como, por exemplo, se deseja ter interna 
contrição de seus pecados, ou chorar muito sobre eles ou sobre as penas e dores que Cristo nosso Senhor 
passava na sua Paixão, ou para solução de alguma dúvida em que a pessoa se acha». (Exercícios 
Espirituais, n. 87, primeira nota) 
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potências inferiores à razão e ao entendimento, a fim de que na mesma medida em que 

se extinga o amor próprio, assim se incendeie o amor de Deus. No entanto, demarcando-

se das controvérsias e ocasiões de escândalo que as rigorosas práticas de disciplina 

exterior e as penitências públicas motivaram nos primeiros tempos da Companhia de 

Jesus na Província Portuguesa1065, Alexandre de Gusmão, desenvolvendo a décima 

adição dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio, referente às instruções para a 

penitência interior e exterior1066, aconselha que na mortificação externa se observe o 

modo que for prescrito pelo Pater Spiritualis, e, sempre que tal não for possível, se 

tempere a maceração da carne com a discrição, a prudência e a modéstia apropriadas, 

para que «a virtude da penitencia não degenere em vicio de rigor demasiado, nem o 

temor do demasiado rigor estorve a virtude da Penitencia Justa»1067. Para que o 

disciplinante cumpra a justa penitência com o rigor adequado, segundo as leis da 

prudência, recomenda ainda três regras essenciais a ser observadas na mortificação: 

primeira, ter em conta as forças do corpo e do espírito; segunda, ter em conta os fins, 

que não devem ser outros que os enunciados anteriormente; terceira, escolher os tipos 

de mortificação mais apropriados, como as vigílias, o jejum, o cilício e as repreensões. 

Além disso, acrescenta que estas práticas de mortificação podem ser conjugadas com 

algum ofício humilde ou a aceitação de cargos trabalhosos e difíceis que promovam o 

                                                   
1065 Com origem em práticas monásticas do período medieval para expiar os pecados e os vícios, a 
flagelação penitencial exercitada em cortejos de disciplinantes e em atos públicos de mortificação 
difundiu-se a partir do século XIII entre os laicos, sobretudo por influência dos pregadores itinerantes. Em 
Portugal, por influência das missões apostólicas de S. Vicente Ferrer, as práticas disciplinantes inseridas 
em procissões, sobretudo nas celebrações da Semana Santa, difundiram-se ao longo de Quinhentos e 
Seiscentos (J. S. Silva DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a XVIII), 
Coimbra, Instituto de Estudos Filosóficos, Universidade de Coimbra, 1960, I (1), p. 64). Ainda assim, se 
nos primeiros tempos da presença da Companhia de Jesus em Portugal os noviços inacianos se 
exercitavam na mortificação e flagelação, no contexto de uma orientação espiritual de cariz 
eminentemente contemplativo, refira-se que as práticas penitenciais exteriores nunca se instituíram como 
elemento central da espiritualidade jesuíta, preceituando-se de forma continuada a moderação nas 
disciplinas corporais (J. S. Silva DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a 
XVIII), I (2), pp. 668-670). 
1066 Uma vez mais revela-se o pensamento de Alexandre de Gusmão em conformidade com as fontes 
espirituais da Companhia de Jesus. A décima adição dos Exercícios de Santo Inácio instrui sobre a 
penitência, tanto a interna, que consiste em «doer-se de seus pecados, com firme propósito de não 
cometer esses nem quaisquer outros», como a externa, derivada da primeira, que aconselha o «castigo dos 
pecados cometidos» de três formas: sobre o comer, sobre o modo de dormir e sobre o castigo da carne. 
(Exercícios espirituais, nn. 82-87). 
1067 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 221. Embora afirme que 
«maior dano causa o regalo nos deliciosos, que o rigor nos penitentes, porque de ordinário mais annos 
vivem os penitentes com a abstinencia, que os regalados com as delicias», sentencia o padre jesuíta que 
«Mais val soffrer huma injuria, ou tribulaçam com paciência, que fazer grandes penitencias, & 
mortificaçoens por vontade», condenando os «que desejam padecer os tormentos dos Martyres, & nam 
podem soffrer huma injuria, ou huma leve tribulaçam» (pp. 239, 240 e 241). 
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amor da glória de Deus e o proveito dos outros. Neste ponto, note-se que embora 

aconselhe a prática da mortificação enquanto exercício que conduz à salvação, Gusmão 

coloca no entanto algumas reservas na sua aplicação, exigindo moderação e discrição e 

acentuando a primazia do amor a Deus como via privilegiada para a salvação1068. 

Nas observações acerca da mortificação, sublinha o padre jesuíta que a sua prática 

deve ser individual e orientada em concreto para as situações em que aquele que procura 

a perfeição é afligido por Deus, pelo superior ou pelos companheiros, exemplificando 

com as enfermidades, as infelicidades da vida, as penitências infligidas ou as palavras 

dolorosas. Considera igualmente que o sujeito deve mortificar-se naquilo a que está 

obrigado pelo sentimento do dever ou pelo seu ofício, como são os estudos literários, a 

escrupulosa observância das regras do seu instituto ou as contrariedades inerentes às 

funções que tem de exercer, sugerindo ainda que, para que a escolha voluntária das 

mortificações seja a mais adequada, pondere cuidadosamente os impedimentos que 

obstam a que as suas ações possam ser convenientemente executadas e as regras 

perfeitamente observadas. Por outro lado, para evitar qualquer ocasião de escândalo ou 

mau exemplo, determina que a mortificação se realize em circunstâncias lícitas, 

propondo que o exercitante se retire para algum lugar apropriado, em nenhum momento 

rode os olhos em volta com curiosidade, nunca procure saber do que lhe não diz respeito 

e, por consequência, se habitue a sujeitar paulatinamente a própria vontade à razão. 

Finalizando as instruções para a práxis da mortificação que conduz à perfeição religiosa, 

acentua a utilidade de ser o cristão a prescrever para si próprio um número exato de 

exercícios penitenciais – como cinco ao amanhecer e o mesmo número ao anoitecer –, 

em honra das chagas de Cristo, aumentando gradualmente as mortificações até ao 

momento em que alcançar o domínio absoluto das suas paixões. 

Ao recomendar as práticas de mortificação interna e externa – e alertando para a 

necessidade de moderação nos castigos da carne, assim como na privação dos alimentos 

e do sono –, Gusmão instrui o sujeito cristão no sentido de expiar as suas culpas e sentir 

verdadeiro arrependimento dos pecados cometidos, propondo-lhe a imitação dos 

                                                   
1068 Sugerindo o autoconhecimento para que o cristão saiba discernir as suas forças para se poder 
mortificar com moderação, não estando as disciplinas heróicas ao alcance de todos, indica contudo o 
caminho da oração e do amor a Deus por mais seguro e imediato para lograr a salvação da alma: «Nam 
pode pouco quem pode sempre amar muito a Deos. Fazer grandes mortificaçoens, & obrar heróicas obras 
na salvaçam dos proximos, nem todos o podem fazer, porem amar muito a Deos podem todos». (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 305).  
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tormentos padecidos por Cristo sofrente na cruz como via privilegiada para a perfeição 

espiritual e a salvação eterna. 

 

4. Instrumentos da perfeição 

De acordo com Alexandre de Gusmão, sendo Deus a fonte suprema da perfeição, 

disponibiliza ainda assim aos homens os instrumentos essenciais para o 

aperfeiçoamento dos seus atos, permitindo que os escolham conforme a sua vontade e 

os usem para anular os descuidos em matérias do espírito. Neste âmbito, para orientar 

os cristãos expõe, no conjunto da sua obra, e segundo os usos jesuítas, os instrumentos 

mais poderosos ou mais convenientes para a aplicação dos meios da perfeição 

(sobretudo a oração e a mortificação): os sacramentos da eucaristia e da penitência, o 

exame de consciência, a palavra de Deus e a manifestação da consciência. 

Imbuído da espiritualidade inaciana, entre os principais instrumentos que 

propiciam o aperfeiçoamento moral e espiritual do cristão, Gusmão apresenta em 

primeiro lugar o amor ao divino sacramento da eucaristia, tanto pela sua dignidade 

como pela utilidade, por ser a refeição espiritual em que ao ser humano é dado parte do 

objeto de toda a perfeição. Segundo o seu entendimento, o cristão pode, e deve, 

beneficiar deste instrumento da perfeição celebrando a eucaristia fielmente e com 

constância, assistindo à celebração com atenção, recebendo-a devotamente e visitando-a 

muitas vezes1069. 

Ao difundir a doutrina dos sacramentos, definindo-os e explicitando as suas 

virtudes para a vida espiritual, valoriza o sacramento do Altar por ser o primeiro na 

dignidade, embora o terceiro na ordem, por conter em si a fonte de todas as graças de 

Cristo, pelo que, assegura, é melhor considerado pelos «olhos da fé»1070. Estando na 

origem de profundas divergências por estes séculos, tanto a respeito da 

                                                   
1069 Tratando o sacramento da eucaristia em várias obras, no Compendium Perfectionis Religiosae, em 
síntese, Alexandre de Gusmão procura dar resposta às questões: «Quomodo Eucharistia fideliter 
conficienda?», «Quomodo Eucharistia devote suscipienda?», «Quomodo Eucharistiae Confectioni attente 
assistendum?» e «Quomodo Eucharistiae Sacramentum frequenter visitandum?». (A. GUSMÃO, 
Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 86-94) 
1070 «A pedra de que he formado, he a mesma Carne, & Corpo do Salvador, & agua he o proprio Sangue, 
que por sinco fontes derramou na Cruz, suposto que à vista dos olhos o não pareça, por estar sempre 
cuberto com humas cortinas, que chamam Especies, ou accidentes, enxergãono com tudo melhor os olhos 
da Fé» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 99). 
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transubstanciação como da questão da comunhão frequentemente, Gusmão divulgou a 

doutrina definida na sessão XIII do Concílio de Trento, celebrada a 11 de outubro de 

15111071, ensinando a presença real de Jesus Cristo no santíssimo Sacramento do Altar, 

através da consagração, na dupla espécie de pão, transformado em corpo, e vinho, 

convertido em sangue. Com igual intuito, esclarece que a eucaristia, enquanto 

representação do sacrifício cruento da cruz, se chama hóstia; enquanto união dos fiéis a 

Cristo, se chama comunhão; e enquanto matalotagem para o caminho da eternidade, por 

conter em si o sangue de Cristo que abriu as portas da vida eterna aos homens, se chama 

viático. Por conseguinte, confirma que o sacrifício da eucaristia consubstancia a graça 

sacramental de aformosear e enriquecer a alma do devoto, e muitas vezes de a lavar, 

ainda que não seja esta a sua principal virtude. A estes benefícios, acrescenta ainda doze 

virtudes ou «effeitos maravilhosos»: 1. transformar o que recebe dignamente a 

eucaristia por graça divina; 2. aumentar a graça santificante; 3. aumentar a caridade e, 

com ela, as demais virtudes; 4. diminuir a inclinação do pecado; 5. dar vida, reparar as 

forças espirituais e deleitar com o manjar; 6. dar forças para os combates do inimigo; 7. 

dar virtude para caminhar para a vida eterna; 8. preservar por dois modos de pecado: 

interiormente, pela graça, e exteriormente, repelindo a tentação por virtude do sangue de 

Cristo; 9. apagar os pecados veniais; 10. apagar os pecados mortais ignorados; 11. 

perdoar a pena dos pecados, segundo a disposição daquele que recebe a graça 

eucarística; 12. apagar o fogo do Purgatório, enquanto sacrifício satisfatório. 

Sendo os benefícios da eucaristia de tanto proveito para o conforto espiritual e a 

consolação individual, adverte contudo o padre jesuíta que o sacramento eucarístico 

somente pode ser recebido por aqueles que se encontram com a disposição necessária 

para acolher o Senhor, avisando que «para huns era mesinha, para outros veneno, 

porque a huns causava vida, & a outros morte, conforme a disposição, que em cada hum 

achava»1072. Neste âmbito, considerando que o uso frequente do santíssimo Sacramento 

é o meio mais eficaz de acertar no caminho da salvação, Gusmão instrui o cristão nas 

três qualidades ou disposições que há de ter para comungar com proveito espiritual. 

Assim, para que a eucaristia seja fielmente celebrada, adverte que todos os que 

                                                   
1071 Acerca das discussões em torno do sacramento da eucaristia, refira-se o sumário das intervenções e a 
contextualização do debate feia por Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento, Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, 1975, Tomo III, Libro IV – Etapa de Bolonia (1547-1548), max. cap. II - 
«“Mysterium fidei”: el primer debate sobre la Eucaristia»; Libro V – Segundo Periodo de Trento (1551-
1552), max. cap. III - «“Mysterium fidei”: El decreto sobre la Eucaristia de la sesión XIII». 
1072 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 101. 
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participam na celebração devem manifestar, antes da comunhão, uma profunda devoção 

e reverência perante o Senhor, através de uma dupla preparação: a preparação remota, 

que se baseia na vida honesta e santa do sacerdote, enquanto digno representante da 

figura e das funções de Cristo e de toda a Igreja; e a preparação próxima, pela qual o 

cristão, com firme desejo de chegar condignamente à mesa da comunhão, e após um 

cuidado exame de consciência, procura obter a pureza de consciência (totalmente livre 

da culpa mortal e, sempre que possível, da venial, por meio da confissão ou contrição), 

aumentar a pureza de intenção (com um afetuoso desejo de união a Deus, de receber as 

graças que naquele Sacramento se encerram, de aplacar a justa ira de Deus contra os 

pecadores e de fazer memória da sua paixão) e alcançar a pureza dos afetos (resoluto a 

desterrar do coração todo o género de ódio aos mais próximos, reconciliando-se e 

afastando as afeições desonestas e as inclinações desordenadas)1073. Desta forma, 

persuadindo o fiel devoto a excitar o fervor e a devoção através de exercícios espirituais 

efetuados tanto na véspera como no próprio dia do sacrifício eucarístico, incentiva-o a 

que a sua pureza de consciência seja conforme à santa, pura e imaculada hóstia; a 

intenção seja orientada para o superior culto, glória e honra de Deus e para a ação de 

graças pelos benefícios concedidos a toda a Igreja, para a satisfação e intercessão pelos 

pecados e para a obtenção de proveitos para si e para os outros; a devoção seja tanta 

quanto alcance a sua intenção, considerando-a perfeita sempre que procede de um 

ardente amor a Deus, infundido pelo Espírito. 

Para que o «pão espiritual» seja devotamente recebido, Gusmão dita que o 

celebrante cumpra uma dupla preparação da alma para o momento da comunhão. A este 

propósito, explica que a preparação remota se compõe de uma disposição negativa, isto 

é, a inexistência de pecados, tanto mortais como veniais, e a sujeição de todos os afetos 

desordenados, e de uma disposição positiva, que consiste na união das virtudes que 

conferem máxima dignidade ao Sacramento do Altar (a fé que alumia, a esperança que 

conserva, a caridade que aumenta, a religião e a humildade). Esclarece ainda que esta 

disposição da alma, positiva e negativa, pode ser dividida em três graus, indicadores da 

perfeição dos atos e do sentimento religioso do crente que recebe Cristo na forma de 

pão. Em termos sintéticos, ensina que o primeiro grau da disposição negativa diz 

respeito aos que receiam verdadeiramente os pecados mortais, mas que pouco ou nada 
                                                   
1073 A reconciliação com os familiares desavindos antes da comunhão é indispensável para não ofender 
Cristo: «Pondera, quanto offende o amor de Christo neste Sacramento o que se atreve a celebrar, ou 
chegar á Mesa da Sagrada Communhaõ com rancor a seu irmaõ» (A. GUSMÃO, Meditaçoës para todos 
os dias da semana, p. 213). 
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fazem para fugir dos veniais, razão para ser considerado pelo autor um grau muito 

escorregadio e cheio de perigos. O segundo grau abrange aqueles que além de recearem 

os pecados veniais e os começarem a castigar, também se esforcem por evitar os 

defeitos que apenas se insinuam; por isso, ainda que este não seja um grau muito 

perigoso para a desejada salvação, não está contudo isento de uma grave queda nos 

perigos. O terceiro grau, próprio dos perfeitos, encontra-se naqueles que não só 

demonstram aversão a todos os pecados, mas também se ocupam de expurgar com 

veemência todas as afeições desordenadas, de modo a tornarem-se, por meio da 

comunhão eucarística, dignos de se unirem ao Criador. No que concerne à disposição 

positiva, elucida que o primeiro grau pertence àqueles que, julgando-se felizes com a 

graça santificante, pouco cuidam de lhe acrescentar as restantes virtudes. O segundo 

grau diz respeito aos que possuem as virtudes e com frequência praticam os seus atos. O 

grau supremo pertence aos que desejam ardentemente a comunhão e que para a 

receberem dignamente se predispõem a uma cuidadosa preparação próxima. 

A fim de instruir os cristãos a fazerem uma preparação próxima de modo ajustado, 

começa por afirmar que consiste numa disposição similar à preparação remota, 

conquanto se faça num tempo contíguo à comunhão e conduza à prática sacramental. 

Esclarecendo que não existe um modo único para se fazer a preparação próxima, e 

dando por certo que é verdadeiramente indispensável tanto para os varões mais perfeitos 

como para os simples que pretendem receber devotamente a eucaristia, entre outros 

modos conhecidos, Gusmão aconselha o «modo» que se usa na Companhia de Jesus 

como o mais proveitoso para a alma. Num registo acentuadamente instrucional, de fácil 

apreensão até para os mais leigos, recomenda que desde o início do dia, tão depressa 

quanto possível, o sujeito direcione os seus pensamentos para a comunhão futura e, 

implorando constantemente o patrocínio da beatíssima Virgem, se esforce por conservar 

a consciência isenta de qualquer mácula. De véspera, antes de se aproximar da sagrada 

comunhão, apague todas as nódoas da alma através da confissão, precedida de um 

diligente exame de consciência, e realize algumas mortificações, como jejuar, flagelar-

se ou almoçar no chão. No dia da comunhão, assim que acorde, em pé e durante algum 

tempo, deve fortalecer-se espiritualmente com alguma súplica veemente e ordenar toda 

a meditação da manhã para a própria comunhão. Em seguida, caminhe para a missa com 

um cilício cingido, os sentidos recolhidos e o coração compungido. Mais próximo da 

eucaristia, enquanto se aproxima do objeto sagrado, incita o cristão a esforçar-se por 

obter cinco atos ou sentimentos indispensáveis para receber o Senhor de boa 
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consciência: de humildade, conferindo a infinita majestade e bondade de Deus que 

receberá com a sua insignificância e a malícia pessoal; de desconfiança de si, motivada 

pela consciência da falta de merecimento e do grande número de fraquezas individuais; 

de confiança em Deus, tanto pelos merecimentos de Cristo como da Virgem Maria; de 

contrição, execrando todo o pecado e suas ocasiões; de amor e união com Deus, unindo-

se a Ele como uma gota no oceano ou uma faísca num incêndio. Já no próprio momento 

da comunhão, ordena que o devoto que recebe o corpo de Cristo sacramentado revele 

inteira humildade – repetindo, «não sò com a boca, mas com o coração»1074, O Domine, 

non sum dignus – e perfeita caridade, renovando e aumentando o desejo de união com o 

Filho de Deus pela consideração do amor evidenciado no sacrifício eucarístico.  

As instruções de Gusmão prolongam-se até ao tempo que se segue à comunhão, 

ordenando que seja devota e religiosamente respeitado. Começa por aconselhar que o 

cristão que acaba de receber o corpo sacramentado se retire para um lugar conveniente 

e, com a mente voltada para si próprio e com viva fé, compreenda a presença verdadeira 

e real de Cristo no sacrifício eucarístico. Nesse momento, considerando-o existente no 

seu peito, pondere o seu amável vulto, a sua excelência, riquezas, dignidade e méritos, e 

deseje receber toda a sua bondade. Em seguida, observe tudo em seu redor com os olhos 

da perfeição divina que ilumina o seu interior, pedindo-lhe que o faça ver as suas faltas, 

para que delas tenha igual conhecimento. Considere os bens ilimitados de que, por meio 

de seu Filho, Deus lhe dá parte, como a graça, a filiação divina, o direito de herança 

eterna e, acima de todos, os seus infinitos merecimentos. Para finalizar, estimula o 

crente a dar graças por ser participante do alimento espiritual, convidando todas as 

criaturas para o cântico das três crianças, Benedicite omnia opera Domini Domino…, 

testemunhas da fé irredutível em Deus e por tal dispostas a suportar uma morte 

dolorosa1075. Em suma, depois da comunhão, o P.e Gusmão recomenda que o fiel faça a 

ação de graças, tomando algum tempo para agradecer ao Senhor por tão grande 

benefício e adorá-lo com viva fé, e lhe proponha uma renovação de vida, fazendo-lhe as 

suas petições e representando-lhe todas as necessidades, terminando com um novo 

juramento de fidelidade e o desejo de nunca mais perder a sua amizade1076. 

                                                   
1074 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 471. 
1075 Gusmão cita o Livro de Daniel (3,57-88) neste famoso episódio do martírio das crianças na fornalha 
por não adorarem o rei Nabucodonosor (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 91). 
1076 Cf. A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 469-473. 
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Quanto ao modo como deve o cristão assistir ao sacrossanto sacrifício da missa1077 

– composto por praeparatio, oblatio, communio e gratiarum actio –, o padre jesuíta 

recomenda que, além da atenção, o devoto cumpra três preceitos com inteira 

observância: tanto quanto puder, consagre o santo sacrifício juntamente com o 

sacerdote; ao mesmo tempo, componha a disposição mental necessária para receber os 

seus frutos; agindo deste modo, pela comunhão espiritual tornar-se-á participante do 

sacrifício de Cristo. Para atingir este fim, compendia as obrigações a cumprir por aquele 

que deseja retirar proveito da cerimónia religiosa, equacionando os diferentes momentos 

ou sequências da celebração: do início até ao ofertório, o devoto deverá fazer alguma 

preparação religiosa, recitando o rosário da beatíssima Virgem ou fazendo alguma 

meditação da vida e paixão de Cristo; em seguida, até ao Agnus Dei, trará à memória 

algum passo da paixão do Senhor, exemplificando com a consideração do Cristo 

sofrente que se ofereceu a Deus Pai por si e por aqueles por quem teve intenção de orar; 

do Agnus Dei até à comunhão, preparar-se-á para a comunhão espiritual, se não a 

pretender real, e recebendo a eucaristia do sacerdote, pedirá que da sua boca passe para 

a sua alma, a visite muitas vezes, apague os vícios, derrote as fraquezas do corpo, 

comunique o seu amor e nunca se afaste de si; por fim, da comunhão até ao fim da 

missa, dará graças a Deus. E para acentuar a necessidade de renovar a disposição de 

consciência para receber dignamente a hóstia consagrada, ao mesmo tempo que 

persuade os sacerdotes a que, no momento em que celebram, tenham em conta que 

renovam o sacrifício da cruz, exorta os que comungam a ter em consideração que 

recebem Cristo crucificado, censurando, por conseguinte, aqueles que se apresentam à 

mesa da comunhão em má consciência, sem temor de Deus e recebendo Cristo em 

pecado, advertindo-os de que com o pecado o voltam a crucificar. 

Gusmão compila também as indicações essenciais para que o cristão considere 

convenientemente o mistério da eucaristia, aconselhando-o a recitar no princípio, como 

convém à fé, a antífona O Sacrum Convivium1078, adorando respeitosamente Cristo e 

repetindo cinco vezes a oração Adoramus te, Christe, & benedicimus tibi, quia per 

Sanctam Crucem redemisti mundum. Em seguida, propondo a imitação de Madalena, 

sugere-lhe que regue os pés de Cristo com as suas lágrimas e os beije, expondo os seus 

                                                   
1077 Para uma súmula dos debates ocorridos no Concílio de Trento acerca do sacrifício da missa, ver 
Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento, Tomo III, Libro V, cap. VI. 
1078 Refere-se Gusmão à antífona O Sacrum Convivium, escrita por S. Tomás de Aquino em louvor do 
sagrado Sacramento do Altar, e incluída na liturgia católica latina na festa do Corpus Christi.  
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pecados e pedindo perdão ou, se preferir, dizendo como o centurião Domine, non sum 

dignus…, ou como aquele nascido cego repetindo Jesu, fili David, miserere mei, ou 

como a cananeia clamando atrás de Jesus Miserere mei, Domine fili David, ou, para 

mais fácil entendimento, como um cachorrinho suplicando as migalhas que caem do seu 

Senhor. Na celebração do nascimento de Cristo menino, incita-o a imitar a devoção da 

santa Virgem, de S. José, dos pastores e dos reis que o visitaram, apresentando-lhe 

obséquios semelhantes aos meditados. Na Quaresma, estimula-o a imitar a disposição 

manifestada por Cristo na visita ao deserto para orar e jejuar e a paciência revelada em 

todo o percurso da sua paixão e morte. Por fim, para que o crente finalize a celebração 

da missa de modo devoto, sugere-lhe que adore Cristo uma vez mais, repetindo o 

Adoramus te, Christe, & beneficimus tibi, quia per Sanctam Crucem redemisti 

mundum1079. 

Ao longo dos séculos, um dos pontos mais controversos na doutrina dos 

sacramentos prende-se com a frequência da comunhão, que, como é sabido, esteve no 

cerne da controvérsia entre jesuítas e jansenistas. A esta questão respondeu também 

Alexandre de Gusmão, não entrando em especulações teológicas, mas acentuando os 

benefícios para a vida espiritual do cristão, afirmando que é inteiramente digno e muito 

proveitoso visitar frequentemente Cristo no santíssimo Sacramento da eucaristia, cada 

semana ou ao menos cada mês1080. Alinhando o seu pensamento pelas propostas de 

Santo Inácio, que louvou os maiores benefícios da comunhão semanal, salvaguardadas 

as «condições requeridas e devidas»1081, preconizando o «frequente uzo da Sagrada 

Cõmunhaõ»1082 por ser totalmente necessário para o caminho de céu, Gusmão adverte 

porém o cristão de que, não sendo possível entregar-se continuadamente a Cristo, 

convém ao menos visitá-lo algumas vezes, em dias separados, e diante do trono do amor 

divino pedir que o socorra nas aflições. De contrário, qualifica como totalmente 

«inurbano» e «incivil» aquele que, tendo oportunidade, nunca visita o Senhor e em 

                                                   
1079 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 93-94. 
1080 Refletindo sobre a periodicidade da comunhão, declara o padre jesuíta que, «jà que não 
commungamos todos os dias, como faziaõ os primeyros Christãos, nem cada somana, como fazem hoje 
muytos, podemos ao menos chegar à communhaõ cada mez». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & 
mal eterno, pp.458-459). 
1081 Lembremos, a este propósito, a segunda regra «Para o verdadeiro sentido que devemos ter na igreja 
militante», na qual Santo Inácio exorta o exercitante a «Louvar a confissão ao sacerdote e a recepção do 
Santíssimo Sacramento, uma vez no ano, e muito mais, em cada mês, e muito melhor, de oito em oito 
dias, com as condições requeridas e devidas.» (Exercícios Espirituais, n. 370, p. 182). 
1082 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 454. 
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determinados momentos o esquece completamente. De igual modo, lastima a 

negligência dos que morrem sem o viático sagrado para entrar na outra vida, «porque 

não poucas vezes tem succedido morrerem sem este viatico, os que sem elle 

caminharão»1083. Por último, censura os cristãos descuidados e ingratos que se limitam a 

confessar-se apenas na Quaresma e comungar na Páscoa, desaproveitando inúmeras 

ocasiões de festas e jubileus para colher o fruto dos sacramentos1084. 

A par do sacramento da eucaristia, a penitência constituiu um ponto central nas 

discussões tridentinas. Como é sabido, a preocupação com a justificação do pecador, em 

resposta à solução protestante da justificação sola fide, esteve presente nas discussões 

conciliares desde o início dos trabalhos, culminando no decreto De iustificatione, 

aprovado na sessão VI de 13 de janeiro de 15471085. Evoluindo do costumado exercício 

de confessar os pecados, e de forma desejável por meio do arrependimento, para uma 

nova prática baseada num cuidado exame de consciência individual, a absolvição 

deixou de ser um meio de simples remissão dos pecados e passou a exigir a colaboração 

ativa do pecador por meio dos bons propósitos futuros. Esta nova conceção da 

penitência abriu a todos a possibilidade de salvação eterna pela justificação1086 e 

remissão dos pecados, revelando-se de grande proveito para o conforto espiritual e a 

consolação das consciências individuais atormentadas pela angustiante incerteza da 

bem-aventurança1087, instituindo-se em paralelo como instrumento de disciplina dos 

comportamentos morais e religiosos dos cristãos, funcionando como tribunal das culpas 

e, portanto, como um mecanismo de controlo das consciências1088. Por outro lado, o 

                                                   
1083 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 456. 
1084 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 457-458: «Mas nòs somos tão negligentes, ou 
taõ ingratos, que podendo approveytarnos do frutto desta arvore da vida eterna, deyxamos passar tantas 
occaziões de festas, & Jubileos, & guardamos a communhaõ para a Pascoa, assim como a confissaõ para 
a Quaresma». 
1085 Acerca das discussões tridentinas e do decreto sobre a justificação, ver Hubert JEDIN, Historia del 
Concilio de Trento, 1972, Tomo II – El Primer Periodo (1545-1547), max. cap. V, VII e VIII. 
1086 Cf. Jean DELUMEAU, Le Péché et la Peur. La Culpabilisation en Occident (XIII-XVIIIe siècles), 
Paris, Fayard, 1983. 
1087 Como explica Delumeau, face ao forte sentimento de culpabilização que a igreja católica incutiu nos 
fiéis ao longo dos séculos, por via de uma acentuada desproporção entre o sentido do pecado e a 
confiança no perdão divino, a confissão assume, depois de Trento, a função de aliviar as consciências 
angustiadas pelo pecado. 
1088 Cf. Segunda parte da obra Tribunali della coscienza: Inquisitori, confessori, missionari, na qual 
Adriano PROSPERI reflete sobre diferentes questões acerca da confissão: as relações entre confessores e 
inquisidores, as discussões tridentinas, os instrumentos e obstáculos colocados aos clérigos, as conceções 
contrastantes enquanto meio de controlar as consciências e forma de consolação e ajuda ou ainda as 
sempre perigosas relações entre confessores e «donas» (Torino, Einaudi, 1996). 
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sacramento penitencial, muito por força da ação dos jesuítas, e da sua destreza na 

direção de consciências, tornou-se um meio privilegiado na configuração de um 

itinerário de perfeição individual que Gusmão aconselhou nos seus escritos e 

exemplificou nos diferentes momentos da sua vida. 

No contexto desta nova orientação da prática da confissão, em resposta às 

exigências do penitente, e considerando as diferentes críticas à ignorância do clero, 

disseminadas nas obras de teologia moral, de âmbito catequético e pastoral ou ainda nos 

manuais de confissão1089, Gusmão procurou instruir os cristãos acerca do modo correto 

de usar este sacramento, explicando que da mesma forma que o doente procura o 

médico para a cura das enfermidades do corpo, assim deve o pecador valer-se da 

confissão para limpar as manchas do pecado1090 e recuperar a graça perdida. Assim, 

sublinhando a extrema utilidade da penitência tanto para aquele que por uma vez pecou 

como para o inocente, ensinando que com este sacramento o pecador se justifica e o 

inocente se torna mais «santo»1091, Gusmão recomenda a sua utilização frequente1092, 

aplicando-se na exposição das caraterísticas sacramentais e dos procedimentos rituais. 

Neste âmbito, começa por explicar a sua divisão tripartida – contrição, confissão e 

satisfação. Considerando as duas primeiras essenciais, avisa que na falta de qualquer 

uma das partes o sacramento é nulo, e refere que a terceira se chama integral, por se 

cumprir necessariamente após a confissão. 

Interessado em instruir os crentes em todos os aspetos que se relacionam com a 

penitência, tendo conhecimento de que os principiantes em matérias de expiação das 
                                                   
1089 Cf. Maria de Lurdes Correia FERNANDES, «As artes da confissão. Em torno dos manuais de 
confessores do século XVI», Humanística e Teologia, 11, fasc. 1, 1990, pp. 47-80; «Do manual de 
confessores ao guia de penitentes. Caminhos e orientações da confissão nos tempos pós-Trento», Via 
Spiritus, 2, 1995, pp. 47-65; e ainda «Ignorância e confissão nas primeiras décadas do século XVII em 
Portugal», Estudos em homenagem a João Francisco Marques, I, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2001, pp. 425-438. 
1090 Na exposição da doutrina sobre a penitência, Gusmão recorre à tópica metáfora do médico e do 
remédio para explicitar a função e o efeito do confessor na alma do penitente: «Assim como o corpo està 
sogeyto a mil enfermidades, & por isso carece de Medico, & de Medicinas; assim a alma que tantas vezes 
cahe enferma, quantas cahe em peccado; tem necessidade da mezinha, que o Medico de nossas almas nos 
preparou neste Sacramento de tanta piedade. Pois assim como o que adoece no corpo, procura com todo o 
desvelo o Medico, & as medicinas para a saude do corpo; assim o peccador, que adoece na alma pelo 
peccado, deve procurar a mezinha da alma com a mesma, & ainda mayor diligencia.» (A. GUSMÃO, 
Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 452). 
1091 Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 212. 
1092 Ilustrando a importância da penitência para a salvação, após percorrer o caminho áspero do 
sacramento da confissão, e nele se exercitar largamente, ficou o Predestinado Peregrino mais disposto 
para o caminho de Betel, cidade da perfeição, para por fim chegar a Jerusalém pelos passos que Cristo 
percorreu, advertindo o narrador que «sem penitencia nem podia salvarse, o que huma vez peccou.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 193). 
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culpas são usualmente acometidos pela fraqueza, repugnância e imaginação, Gusmão 

recomenda, com os ensinamentos de Santo Agostinho, que estes se socorram do duplo 

remédio da emenda de vida e da penitência do passado e se armem com uma firme 

resolução de vencer todas as dificuldades do percurso, de modo a que este se torne mais 

breve e menos áspero e fragoso. Com este intuito, propõe ao penitente sete mistérios em 

torno da penitência: os pecados cometidos, a pena merecida, o prémio eterno que se 

perde, a privação da graça, a origem da paixão de Cristo, o poder de Deus para castigar 

o pecador e para perdoar àquele que chora contrito. A estes pontos para meditação, 

seguindo a lição de Santo Ambrósio, S. Jerónimo, S. Bernardo e S. Gregório, e com a 

recomendação de que o pecador chore largamente as suas faltas, o padre jesuíta adiciona 

as principais virtudes da água da penitência: «lavar a alma das manchas das culpas», 

«abrandar o coraçam de Deos, & de atar as mãos da divina Justiça», «alegrar os Anjos, 

& de atemorizar os demonios», «sarar todas as enfermidades da alma» e «mover o 

coraçam à penitencia, & rigor»1093. 

Sendo a penitência fundamental para que o cristão possa merecer a inteira união 

com o Criador, Gusmão organiza em forma de manual um conjunto de orientações que 

devem ser cuidadosamente observadas pelo penitente antes, durante e depois da 

confissão. Em registo alegórico, seguindo os passos do peregrino para Jerusalém, a lição 

é clara: em Cafarnaum – cidade que tem por guarda-mor o Arrependimento do Passado 

e é governada por Rigor Santo e Penitência Justa –, após ter chorado largamente os seus 

pecados, Predestinado é conduzido por Arrependimento do Passado ao palácio do 

Sacramento da Penitência. Interpretando o discurso figurado, o leitor facilmente infere 

que sem dor ou sentimento verdadeiro não se pode entrar neste palácio; por outras 

palavras, o pecador apenas se livra da mancha do delito por meio do rigor e da 

penitência justa. 

Para que este ato sacramental seja eficaz, antes da confissão, Gusmão enfatiza a 

utilidade de uma dupla disposição do espírito. Começando pela preparação remota, 

imprescindível no tempo que antecede o sacramento, persuade o penitente a considerar 

atentamente por que razão e com que fim haverá de o fazer, tendo por certo que há de 

obter a remissão dos pecados e a divina graça, participar no sangue de Jesus Cristo e ser 

reconciliado com Deus omnipotente, sugerindo durante este período a recitação de 

algumas preces pias tomadas habitualmente de S. Tomás. Na preparação próxima, por 

                                                   
1093 Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 198-200. 
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sua vez, prescreve um exame e a contrição. Tratando do exame de consciência, propõe 

que o penitente, diante da imagem de Cristo crucificado, confira os preceitos divinos 

com a sua consciência através da memória dos delitos: 

«a primeira cousa, que Arrependimento mostrou a Predestinado foi hum 

cubiculo retirado, onde estava hum velho mui exacto, & diligente junto a 

hum bofete, no qual estavam dois livros, tinteiro, penna, huma candea 

acesa, & huma Imagem de Christo Crucificado. O cubiculo se chamava 

Aparelho, o velho, Exame, o bofete Lembrança, a candea Consciencia, a 

penna Memoria, o tinteiro Delito, os livros hum continha a vida de 

Predestinado, o outro continha as Leis todas, & Mandamentos de Deos. 

Quis nisto o Mestresala ensinar a Predestinado, que antes da Confissam 

havia de preceder o aparelho com exacçãm, & que o exame para bem se 

havia de fazer conferindo os preceitos com sua consciência, pondo em 

lembrãça tudo aquillo, em que havia delinquido, para quando fosse à 

confissam, o qual tudo se havia de fazer diante do Juiz verdadeiro de 

nossas consciências, que he Christo.»1094 

No mesmo registo alegórico, instrui o pecador na contrição das suas faltas, com os 

olhos na imagem de Cristo crucificado, considerando as culpas com que ofende o 

Senhor que por ele deu a vida na cruz: 

«hũa recamara algum tanto escura, como em sinal de sentimento, onde 

viram a huma bellissima, & honestissima Donzella, toda vestida de luto, 

sem ornato, ou affeite algum, a qual estava de joelhos aos pês de hum 

Crucifixo, feita hũa Madalena toda banhada em lagrimas, com huma mão 

batia nos peitos com huma pedra, com a outra estava presa com a mão 

direita de Christo, de cujos olhos, & boca sahia hũ raio de luz, que lhe 

penetrava o coraçaõ, no qual estava escrito, Tibi soli peccavi, & debaixo 

dos pês tinha o gobo do mundo com esta letra, Omnia.»1095 

Num processo de ocultação e desocultação tão caro à literatura barroca, agradável 

e, por isso mesmo, útil à exposição doutrinal, para que o atrativo da linguagem figurada 

                                                   
1094 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 200-201. 
1095 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 201-202. 
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não dificultasse a exata aprendizagem da lição, explica-se de seguida o mistério do 

enigma acerca da contrição que necessariamente deve preceder a confissão: 

«Estar vestida de luto significava o sentimento, de haver offendido a Deos: 

o estar chorando, & batendo com a pedra, que chamam Dor nos peitos, 

denota que ha de ser de coraçam, & nam só de boca a nossa dor: o globo do 

mundo debaixo dos pês com a letra Omnia, significa, que ha de ser sobre 

todas as cousas nosso sentimento, & que ha de ser meramente por ser 

offença contra Deos, que por isso tem no coraçam escrita a letra, Tibi soli 

peccavi. O raio de luz, & a mão presa com a de Christo, significava, que ao 

que deveras se arrepende, nem falta o Senhor com sua luz, nem com seu 

favor.»1096 

Referindo-se à contrição, verdadeira dor de haver ofendido a Deus1097, Gusmão 

individualiza o pudor, a dor e o propósito. Neste âmbito, ensina que o pudor pode ser 

excitado perante a consideração dos benefícios de Deus face à insuficiente retribuição 

dos homens; quanto à dor, afirma que deve respeitar três condições – nascer do amor de 

Deus, ter o mais elevado sofrimento por estimação e ser universal, isto é, não conceber 

nenhum pecado do qual não sinta o sujeito verdadeira contrição; por fim, exige do 

penitente um sincero e firme propósito de não voltar a pecar e de evitar toda a ocasião 

próxima de pecado. E para que os atos de contrição se façam com brevidade, recomenda 

que durante a sua prática se repita a fórmula Domine Deus, quia tu es Bonitas infinita, 

poenitet me pecasse: volo emendare, quod feci1098. 

Mais detalhadas são ainda as instruções que visam regular o sacramento da 

confissão, tanto no que respeita à atuação do confessor como às obrigações do 

penitente. Uma vez mais, recorre o padre jesuíta à exposição doutrinal por via da 

enunciação ecfrástica para demonstrar a prática da confissão: 

«Desta câmara passaram a outra mais secreta, donde viram sentado a hum 

Sacerdote, o qual tinha na mão direita humas chaves, debaixo da esquerda 

                                                   
1096 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 202. 
1097 «A contriçaõ he huma dor verdadeyra de ter offendido a Deos, por ser elle quem he, digno de ser 
amado: com proposito firme de não tornar a peccar, & de evitar toda a occaziaõ próxima de peccado, & 
perigo delle». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 460). Gusmão esclarece ainda que a 
contrição deve recair sobre todos os pecados, seja por via da dor necessária, relativa aos pecados mortais, 
seja pela dor suficiente, relativao aos pecados veniais ou mortais já confessados. 
1098 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 95. 
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hum livro, huma vara, & huma arca de varias medicinas; na boca tinha 

hum cadeado, & nos olhos hum veo: tendo sò os ouvidos mui attentos, & 

desempedidos. Aos pês deste Sacerdote estava de joelhos huma Virgem 

vestida de branco, que parecia mui simples, sincera, & verdadeira, tinha 

descoberta a cara, o peito tambem, do qual tirava o coraçam proprio, & o 

offerecia ao Sacerdote.»1099 

No contexto da narração e das descrições pormenorizadas, a significação das 

figuras é clara: o sacerdote representa o confessor e a virgem a confissão. Continuando 

a decifração dos elementos simbólicos, as chaves do sacerdote significam o poder de 

abrir as consciências; a vara, o livro e as mezinhas representam os três ofícios do 

confessor – de juiz, de médico e de doutor; o cadeado na boca denota o segredo ou 

sigilo que se requer; os olhos tapados e os ouvidos atentos indicam que o confessor 

«nam ha de atẽder à pessoa, que confessa, senam aos peccados, que ouve». Quanto ao 

modo de garantir uma boa confissão, figurado na virgem, determina-se que seja simples, 

sem exórdios inúteis; sincera, sem dissimulações ou opiniões duvidosas; verdadeira, 

sem vícios de falsas respostas. Cumulativamente, representando-se a virgem com a cara 

e o peito descobertos, entende-se a obrigação de a confissão ser clara e sem rebuço, e a 

imposição do penitente «descobrir todo o seu peito ao Confessor pondo em suas mãos 

toda a sua consciência»1100. 

No quadro das discussões sobre se a confissão deve ser mais resumida ou mais 

pormenorizada, questão que mereceu a reflexão de Santo Inácio, Gusmão pormenoriza 

as cinco propriedades essenciais que devem reger este ato sacramental1101. A primeira 

exigência é de que a confissão seja inteira de todos os peccados – de pensamentos, 

                                                   
1099 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 203. 
1100 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 204. 
1101 Relembre-se neste ponto os ensinamentos de Inácio de Loyola acerca da necessidade de a confissão 
dever ser feita de forma pormenorizada ou resumida na «Carta de Santo Inácio ao P.e António Brandão», 
a 1 de julho de 1551, com instruções sobre o modo de formar os jovens estudantes da Companhia. 
Respondendo ao 7.º assunto [confissão pormenorizada ou resumida], refere o fundador da Companhia: «a 
fim de ninguém se enganar nesta matéria, é bom advertir de que parte do inimigo o combate e quer levá-
lo a ofender a Deus N. S. Se lhe torna fácil o pecado mortal, trabalhe em tomar a sério as mínimas 
imperfeições nesse ponto, recorrendo à confissão; se sentir que é levado ao escrúpulo, vendo pecado onde 
não há, deixará de confessar-se minuciosamente, declarando só os veniais e só os maiores. Se por graça 
do Senhor chegar à paz com Nosso Senhor, confesse brevemente os seus pecados sem descer a minúcias, 
mas arrependa-se deles na presença divina e considere ser infinitamente grande aquele contra quem se 
cometem os pecados veniais, tornando-os infinitamente graves. Felizmente, pela suma bondade de Deus 
N. S. são veniais e perdoam-se com água benta ou com bater no peito com arrependimento etc.» (Cartas – 
Santo Inácio de Loiola, pp. 176-177). 
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palavras e obras –, declarando, quanto a memória permita, não só as espécies, mas 

também o número e as circunstâncias de cada um depois de bem examinada a 

consciência. Para tal, aconselha o penitente a tomar o tempo conveniente para este 

exercício, discorrendo pelos mandamentos, regras e mais obrigações dos seus ofícios e 

ocupações. Avisa, contudo, que não é necessário repetir os mandamentos na confissão, 

«nem meter nella outras palavras, mais que os peccados; ainda que pareçaõ pias; porque 

o Concilio Tridentino sò diz, que se digaõ os peccados, conforme accuza a conciencia», 

muito menos afirmar o que não fez, sob pena de tornar «a confissaõ impertinente, 

enfadonha, & sobremaneyra molesta aos confessores, & tal vês por confessar o que naõ 

fez, deyxa de confessar o peccado»1102. Na prática da confissão, impõe, em segundo 

lugar, que seja vergonhosa e verdadeira, recordando que assim como muito se ofende 

Deus do pouco pejo com que erra o pecador, igualmente se agrada do pudor com que o 

penitente se confessa. Advertindo que, para ser verdadeira a confissão, o penitente não 

pode calar o pecado por vergonha, porque neste caso é nula e origina novo sacrilégio, 

atento a todos os pormenores, o padre jesuíta refere que é bom sinal tornarem-se as 

«faces vermelhas», ainda que com moderação, por ser indício da vergonha pelos 

pecados. E se o penitente revelar tanta vergonha que põe em perigo a própria confissão, 

ocultando os pecados, assegura o autor que «naõ he contra o Sacramento buscar outro 

confessor, a quem descubra a sua conciencia com mayor confiança»1103. Ainda neste 

âmbito, ordena que o pecador demonstre reverência e humildade não só no interior, 

reconhecendo as suas culpas, mas também no exterior, com «os joelhos em terra, & no 

habito de penitencia, quanto o permitir a decência, & naõ reservar para o dia da 

confissaõ o alinho do corpo, pondo menos cuidado no concerto da alma»1104. Rigorista, 

o padre jesuíta censura a luxúria, a vaidade e a riqueza que substituiu o antigo hábito de 

penitência de cilício e cinza, lamentando que a vaidade na apresentação contraste muitas 

vezes com o reduzido cuidado da alma1105. Prosseguindo a exposição das regras para o 

exercício conveniente da penitência, impõe que a confissão seja dolorosa, avisando o 

penitente de que embora a dor do pecado seja usualmente representada com o bater nos 

peitos, o seu principal sinal deve ser a correção dos costumes e a renovação interior. No 
                                                   
1102 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 462 e 463. 
1103 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 464-465. 
1104 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 465. 
1105 Criticando os comportamentos sociais, denuncia que «Agora os cilícios, com que chegaõ ao tribunal 
da penitencia, saõ as cadeas de ouro; & a cinza, saõ os polvilhos das cabeleyras» (A. GUSMÃO, Eleiçam 
entre o bem, & mal eterno, p. 465). 
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mesmo sentido, afirmando que a confissão deve ser acusatória, instrui o penitente a 

apresentar-se no confessionário como réu, devendo acusar-se – e não escusar os seus 

pecados –, descobrir sinceramente as ofensas que reconhece como certas – e não como 

possíveis ou duvidosas –, «que isso quiz dizer o Concilio, quando diz, que, se haõ de 

dizer os peccados conforme estaõ na conciencia»1106. Por fim, preceitua que a confissão 

deve ser satisfatória, exigindo no penitente o ânimo de satisfazer a penitência que lhe 

for imposta pelo confessor com inteireza, ainda que por este sacramento apenas se 

perdoe a culpa e não a pena, não sendo a pena dada pelo confessor geralmente suficiente 

para satisfazer a Deus1107. 

No sentido de que o penitente efetue uma confissão inteira, Alexandre de Gusmão 

insiste na necessidade de o penitente se exprimir com clareza de linguagem e 

pensamentos para que o confessor possa facilmente entender a natureza dos pecados 

expostos, reprovando as narrações supérfluas e o recurso a enigmas e inúteis 

obscuridades de palavras e prevenindo os escrúpulos que sufocam a alma e a devoção. 

Com o fim de suprir as ignorâncias nesta matéria, tem o cuidado de detalhar o ritual que 

deve reger a confissão: arrependido, após fazer o sinal da cruz, com os joelhos fletidos, 

o penitente deve recitar ao ouvido do confessor o Confiteor sem interrupção, até à 

fórmula mea maxima culpa, e em seguida expor os pecados e as faltas, acusando-se de 

amar o menos possível a Deus com todas as forças da sua alma e de nem o servir como 

deve e, sendo religioso, confessando igualmente não ter guardado cuidadosamente as 

regras do seu instituto, sobretudo no que respeita aos três votos, porque faltou na 

pobreza, na castidade ou na obediência, ou transgrediu determinada regra. Durante o 

exame de consciência, deve expor somente os pontos em que reconhece ter faltado, 

omitindo os restantes. E se por acaso julgar que não faltou em nenhum ponto, então, em 

substituição da matéria da confissão, o padre jesuíta recomenda que acrescente algum 

pecado já confessado em outra ocasião. Ordena ainda que se conclua a confissão com o 

reconhecimento de ter usado palavras descuidadas, mentiras, pensamentos fúteis e 

demais pecados da vida passada de que não se tenha recordado anteriormente, por 

insuficiência da memória ou imperfeição do exame. Por fim, aconselha o penitente a 

solicitar que lhe seja concedida a absolvição e imposta a justa pena pelos seus pecados e 
                                                   
1106 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 467. 
1107 Gusmão adverte que «he necessario saber, que a penitencia, que dà o confessor, naõ he de ordinario a 
que basta para satisfazer a Deos; porque conforme forem as culpas, ha de ser a pena dellas, ou nesta, ou 
na outra vida; porque pela confissaõ, só se perdoa a culpa, & naõ a pena; porque esta, sò se muda de 
eterna em temporal» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 468). 
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defeitos morais e espirituais. Depois da confissão, acentua a extrema necessidade de dar 

graças a Deus, satisfazer o mais cedo possível a pena imposta, renovar e oferecer a Deus 

os propósitos feitos antes da confissão e aplicar por inteiro o espírito na comunhão 

próxima. 

De modo resumido, mas pedagógico, Gusmão denuncia os principais abusos que 

embaraçam uma confissão eficaz, advertindo o penitente para que no decorrer do ato 

sacramental não se mantenha em silêncio e não guarde segredos1108, mas também não 

faça uso de longos circunlóquios, ou ao menos mais do que é conveniente; não 

dissimule as suas faltas com fingimentos ou desculpas, antes abra a consciência de boa-

fé e com clareza; não confesse os pecados de modo ambíguo ou geral, mas sem margem 

para dúvidas, individualmente e segundo se apresentam na consciência; não se perturbe 

com excessiva ansiedade, o que reflete um espírito angustiado e escrupuloso, mas antes 

acredite no confessor e lhe confie toda a consciência. A estas orientações para o 

momento da confissão, acrescenta ainda as indicações referentes à satisfação1109, 

ordenando que o penitente não se satisfaça somente com a atrição1110, ou seja, o temor 

                                                   
1108 Entre as diversas causas apontadas para a condenação eterna, além da imprudência do próprio 
confessor, adverte o padre Gusmão para o perigo a que se expõem os que encobrem os pecados, 
procurando persuadir os penitentes através do exemplo fornecido pelo jesuíta Cristóvao da Veiga de 
«muitas Donzellas cercadas de cadeas de ferro entre as chamas do Inferno, que por encobrirem os 
peccados na Confissam se condenaram, não obstante outras muitas obras santas, que fazião.» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 208). 
1109 Na expressão alegórica de Gusmão, a satisfação é apresentada como «huma Senhora vestida de hum 
panno grosseiro a modo de cilicio, toda occupada em mil exercicios trabalhosos» (A. GUSMÃO, Historia 
do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 204). Ilustrando o carácter ascético que este ato 
sacramental assume no pensamento deste jesuíta – por considerar que a vida de penitência requer 
desprezo, abstinência, cilícios, oração, esmolas e mortificações –, são referidas as rigorosas penitências 
que os Sagrados Cânones antigamente destinavam aos que pecavam (anos de penitência, acompanhados 
de jejuns a pão e água, de pés descalços e outros rigores), recorrendo também aos exemplos notáveis de S. 
Simeão Estellita «sobre huma coluna ao sol, & à chuva, vestido de cilicio, & cadeas de ferro por espaço 
de trinta annos», Santiago Ermitão «em hum sepulcro encerrado», Santo Eusébio «com huma corrente de 
ferro ao pescoço, presa de tal sorte na terra, que lhe não deixava levantar a cabeça ao Ceo por quarenta 
annos contínuos, sò porque havia levantado os olhos curiosamente no tempo da liçam espiritual», ou S. 
João Guarino, «que em satisfaçam de seu peccado se condenou a andar sete annos como fera no campo de 
gatinhas comendo erva». E tão «compungido ficou com a vista destes santos penitentes Predestinado 
pello arrependimento, que sentia de seus peccados em seu coração, propoz nam somente de os confessar 
inteiramente, mas tomar de todos inteira satisfação.» Cf. A. GUSMÃO, Historia do Predestinado 
Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 208-211. 
1110 Afirma o P.e Gusmão que «A Atricção, que com a confissaõ basta, para justificar tẽ por motivo as 
penas do Inferno, em quanto são dadas por Deos em castigo da culpa; por outro qualquer motivo natural 
não basta, para ser Atricção; porque esta deve ser acto sobrenatural». (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o 
bem, & mal eterno, p. 461). No quadro da confissão sacramental, Delumeau equaciona as discussões 
teológicas sobre a obrigatoriedade da contrição ou a validade da atrição, enquanto sentimento de 
detestação dos pecados não tanto por amor a Deus mas sobretudo por medo do inferno (Jean 
DELUMEAU, A confissão e o perdão: as dificuldades da confissão nos séculos XIII a XVIII, trad. Paulo 
Neves, São Paulo, Companhia das Letras, 1991, p. 43). Para o conhecimento das questões em torno da 
penitência no Concílio de Trento, em especial sobre a controversa discussão acerca da validade da atrição 
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das penas infernais por ter ofendido a Deus, mesmo que esta possa substituir o valor do 

sacramento, e incitando-o a dispor o espírito para uma verdadeira contrição, lembrando 

o caso de «muitos Precitos, que por falta de verdadeira Contriçam se condenaram, sendo 

que haviam passado desta vida confessados, & com os mais Sacramentos da Igreja»1111. 

E «a fim de satisfazer dignamente por seus pecados», Alexandre de Gusmão 

propõe que o penitente, com paciência e fortaleza, devagar medite os passos da paixão 

do Senhor para se conformar com os trabalhos e tribulações da vida terrena, segundo a 

vontade de Deus. Para tal, perante a imagem das rigorosas penas sofridas por Cristo na 

cruz, sugere que o pecador acompanhe as considerações do Predestinado Peregrino, 

enternecido, lançado de joelhos e com os olhos banhados em lágrimas: 

«Oh eterno bem de nossas almas, ó pacientissimo JESU! Quem se queixarà 

de seus males, vendovos a vòs nesta Cruz? Quem se não animarà a levar 

sua cruz, vendovos a vòs pregados nesta vossa? Quem não soportarà os 

espinhos de tribulaçoens, vendovos a vòs coroado de espinhos? Se o 

innocente assim padece, que merece o peccador? Se tão rigorosas penas 

padeceis por meus peccados, eu porque não farei penitencia pellos 

meus?»1112 

Conformando-se com a cruz e confirmando os propósitos de padecer e satisfazer 

por seus pecados, porque todos os trabalhos e tribulações da vida terrena parecem 

suaves à vista de tal exemplo, os penitentes são ainda advertidos de que as obras penais 

ou satisfatórias «se devem obrar pessoalmente, & nam por terceiro, quando sam 

impostas pello Confessor»1113, e exortados a que não se ocupem em conversações, risos 

e negócios logo após a confissão, mas antes se detenham por algum tempo, num lugar 

retirado, «na consideraçam do misterio, & Sacramento, que havia recebido», porque por 

falta desta diligência «nam dam lugar a que a sua virtude se communique à sustancia da 

alma a fim de comunicar todos seus effeitos»1114. 

                                                                                                                                                     
por si só, veja-se o resumo da diversidade de pareceres entre as diferentes escolas de espiritualidade em 
Hubert JEDIN, Historia del Concilio de Trento, 1975, Tomo III – El Primer Periodo (1545-1547), cap. V 
- «Los derechos sobre la Penitencia y la Unción de los enfermos». 
1111 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 207. 
1112 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 232. 
1113 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 205. 
1114 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 103-104. 
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Sendo o sacramento da confissão de tanta importância para assegurar a salvação 

eterna, por ser a «porta por onde entra o peccador na Igreja triunfante» e porque foi 

instituído «para alimpar a alma dos peccados actuais, com os quais se naõ pòde entrar 

na Gloria»1115, Alexandre de Gusmão avisa os imprevidentes que retardam a sua prática, 

afirmando ser «demasiada imprudencia dilatar para o cabo do anno a Confissaõ», 

sentenciando que «a salvaçam, com a penitencia se assegura, com sua dilaçam se 

arrisca»1116. Assim, dando resposta à debatida questão da frequência neste sacramento, 

considera a confissão anual insuficiente e recomenda que os cristãos se confessem 

quantas vezes se reconhecerem pecadores ou ao menos cuidem de não «dilatar a 

confissaõ mais de hum mez»1117. 

Tratando do exame de consciência, enquanto terceiro instrumento para o 

aperfeiçoamento espiritual, e um exercício fundamental para que a confissão seja feita 

de modo integral e proveitoso, Gusmão sugere um método de autoconhecimento que 

permite ao penitente conhecer eficazmente as suas faltas. Dedicando uma atenção muito 

particular aos religiosos, por estarem mais obrigados à perfeição e, por isso, mais 

expostos aos reparos da sua conduta moral e espiritual, recomenda que cuidem de saber 

se cometeram alguma falta contra o voto de pobreza – dando, recebendo, destruindo ou 

conservando com negligência os bens materiais como propriedade sua –, avisando-os de 

que não podem ficar contentes com o gozo de bens de tão pouco valor no tribunal do 

juízo particular. No que respeita à castidade, propõe que examinem se se deixaram 

mover por tentações, pensamentos desonestos, ilusões noturnas, movimentos 

impróprios, alterações, conversações e familiaridades excessivas, advertindo para a 

importância da guarda dos sentidos e de evitar as ocasiões de perigo para a pureza da 
                                                   
1115 A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, p. 451. É manifesta a preocupação de Gusmão em 
divulgar os preceitos saídos do Concílio de Trento, também no que respeita à necessidade da Confissão 
para recuperar a graça perdida pelo pecado: «Se o Sacramento do Bautismo assim como tem virtude para 
dar a primeyra graça, tivera para a conservar, era escuzado o Sacramento da Penitencia, como diz o 
Concilio Tridentino» (p. 451). 
1116 Entre os ditames do rigor santo e da penitência justa, alerta o padre jesuíta que «o perdam de hoje he 
certo, ao que hoje se arrepende; a penitencia de à manhaã incerta, ao que a dilata para outro dia» (A. 
GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 238). 
1117 Cf. «Para Deos sarar Naamã Syro, bastava lavar-se da lepra huma vez nas aguas do Jordão; mas o 
Profeta mandou-lhe, que se lavasse sete vezes: Lavare Sapties; porque como o enfermo era figura do 
peccador, a lepra figura do peccado, & as aguas do Jordão figura do Sacramento da Penitencia, naõ basta 
lavar huma sò vez no anno; he necessario lavar tantas vezes, quantas forem as vezes, que nos sentimos 
leprozos. Ao menos naõ se devia dilatar a confissaõ mais de hum mez, como costumaõ fazer os bõs 
Christãos.» (A. GUSMÃO, Eleiçam entre o bem, & mal eterno, pp. 453-454). Na viagem espiritual de 
Predestinado, viu o peregrino «muitos, que por dilatarem a Confissam por largo tempo se confessavão 
mal; outros que por a frequentarem a meude conservaram a graça final, & se salvaram.» (A. GUSMÃO, 
Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 208). 
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alma. A respeito da obediência, estimula-os a considerar se incorreram em alguma 

tentação contra as regras do instituto ou contra as ordens dos superiores ou ainda se em 

algum momento os depreciaram; se foram desobedientes, recusando ou negligenciando 

uma ordem ou ofício proposto, ou não revelando a justa alegria na execução do que lhes 

foi ordenado; se não respeitaram as advertências públicas e as ordenações comuns, 

sendo negligentes no cumprimento da obediência ou mantendo-se irredutíveis no seu 

próprio juízo. Todos estes, realça Gusmão, deverão prepara-se condignamente para a 

penitência reparadora, confessando os seus delitos e incrementando os bons propósitos 

de renovar os seus votos de perfeição religiosa. 

Ao apresentar esquematicamente um método de exame de consciência acessível a 

todos os cristãos que desejem realizar satisfatoriamente o sacramento da penitência, e 

por esta via progredirem na perfeição, uma vez mais Alexandre de Gusmão redige 

orientações que se ajustam preferencialmente ao estado religioso, e em particular aos 

irmãos da Companhia de Jesus, propondo o exame da conduta pessoal em relação aos 

votos religiosos ou a recomendação de leitura e o conhecimento das regras que devem 

orientar o religioso no cumprimentos do seu cargo, dever ou ofício, conforme se institui 

nas Constituições inacianas. De modo particular, acerca dos exercícios de oração, missa, 

exame, confissão e comunhão, impõe que o religioso examine se os esqueceu, se deles 

não fez caso ou se os fez sem o cuidado que lhes é devido, não devendo deixar passar a 

sua omissão e descuido sem um sincero arrependimento. Preceitua ainda que indague no 

seu espírito se transgrediu significativamente alguma regra, por exemplo no que respeita 

ao silêncio ou à modéstia, sugerindo que, uma a uma, leia e examine as regras 

particulares da sua função ou cargo. Procure saber se faltou em algum aspeto que se 

oponha às virtudes da humildade, caridade, mansidão e paciência, considerando 

igualmente os pecados cometidos por omissão contra estas virtudes. Examine as 

palavras inúteis, supérfluas, graciosas, inconvenientes, mentirosas, maledicentes, 

conflituosas e os risos inoportunos e as gargalhadas, fazendo o mesmo com os juízos 

irrefletidos, as intenções perversas ou os pensamentos vãos e profanos. Pondere a forma 

como ocupou ociosamente o tempo vago e avalie se tanto no repouso e no sono como 

na comida e bebida conservou a devida moderação e decência. Por fim, propõe que o 

devoto considere com todo o cuidado se progrediu na vida espiritual e se possui uma 

intenção reta e virtuosa nos estudos ou em outras atividades em que se envolva. 
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No seu discurso didático, insiste Gusmão na importância de efetuar um sincero e 

completo exame de consciência, seja geral ou particular1118. Começando pelo exame 

geral1119, define-o como uma atenta reflexão que deve conduzir o sujeito a uma reforma 

do seu comportamento, através de uma correção das palavras, ações e pensamentos 

indecorosos, e deste modo alcançar uma pureza da mente, consentânea com o instituto 

jesuíta, como estabeleceu Santo Inácio nas Constituições1120. Nesta perspetiva, o exame 

geral assume uma dupla finalidade: a primeira, ao alcance de todos, consiste na 

extirpação dos vícios e a segunda, reservada aos que perseguem a perfeição da vida 

espiritual, na pureza da mente. Quanto à matéria deste exame, esclarece que tanto pode 

incidir sobre as condutas louváveis como sobre as ações reprováveis, sendo que em 

ambas deve aquele que faz o exame de consciência refletir sobre os seus procedimentos 

com respeito a Deus, à religião, aos superiores, aos inferiores, aos iguais e a si próprio. 

Orientando o penitente para se dispor corretamente ao perdão da misericórdia 

divina, de forma metódica, divide a realização do exame geral em cinco partes ou 

pontos1121: a primeira parte consiste em dar graças à divina vontade pelos benefícios 

recebidos; a segunda, em suplicar graça para o conhecimento e a expulsão dos pecados; 

a terceira, que se estende por todas as horas do dia em que efetua o exame, afervorar o 

pensamento de expulsar os pecados da alma; a quarta, pedir perdão pelos pecados; e 

finalmente, a quinta, propor a emenda e recitar a oração do Senhor. Note-se ainda o 

sublinhado do autor de que os três últimos pontos do exame são essenciais para a 

purificação da alma, recomendando, por isso, uma atenção redobrada na sua realização. 

Por conseguinte, como o exame geral se destina a expulsar os vícios e renovar a pureza 

da alma, Gusmão salienta a necessidade de que o devoto suprima as faltas conhecidas 

                                                   
1118 Santo Inácio propõe aos exercitantes, entre os exercícios espirituais que mais os podem ajudar e 
aproveitar, e como maneira «mais própria para pessoas mais rudes ou sem letras», a aplicação do exame 
particular [24-31] e do exame geral [32-43], na décima oitava anotação «para tomar alguma inteligência 
dos exercícios espirituais que se seguem, e para ajudar, assim, o que os há-de dar como o que os há-de 
receber» (Exercícios Espirituais, anotação 18). 
1119 Cf. «Exame Geral de Consciência para se purificar e para melhor se confessar», no qual Santo Inácio 
instrui os exercitantes para discernir com proveito os pensamentos e as obras que provêm do bom e do 
mau espírito, de forma a resistir e vencer os pecados (Exercícios Espirituais, 32-42). 
1120 O exame geral proposto nas Constituições da ordem jesuíta compendia os assuntos que devem ser 
explicados aos que pretendem entrar no noviciado e os pontos em que devem ser examinados. (Const, 
«Primero examen y general que se ha de proponer a todos los que pidieren ser admitidos en la Compañía 
de Jesús»: 1-133). 
1121 Segue Gusmão de perto o «MODO DE FAZER O EXAME GERAL» proposto nos Exercícios 
Espirituais de Santo Inácio. 
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com verdadeira dor e ao mesmo tempo com um sincero propósito de emenda, de modo 

a que se disponha a arrancar todas as raízes das imperfeições1122. 

Nos Exercícios Espirituais, Santo Inácio distingue o exame de consciência, para 

preparar adequadamente a confissão, do exame particular1123, um instrumento deveras 

eficaz para a extirpação dos vícios e a aquisição de virtudes específicas de modo a 

atingir a perfeição religiosa, indicando vivamente aos seus irmãos a prática deste 

exercício pela grande utilidade ao evitar os enganos de tantos negócios obscuros e 

conservar sólida a pureza da alma. Sendo a primeira finalidade do exame particular o 

conhecimento e a correção dos pecados, considera Alexandre de Gusmão que o 

exercitante deve aplicar o seu esforço principalmente para desarreigar aqueles vícios 

que, mesmo que sejam cortados, originam outros ou ainda aqueles para os quais mais 

propenda o seu ânimo. Por outro lado, aponta o exame da matéria das virtudes como 

igualmente útil e necessário, recomendando que o exercitante siga inteiramente os 

conselhos do diretor espiritual depois de lhe manifestar a consciência. No que respeita 

ao modo de realizar o exame particular, visando tanto a eliminação dos vícios como a 

aquisição das virtudes, adverte que não deve ser feito de modo confuso, mas antes 

ordenado, metódico e rigoroso. Apropriando-se dos ensinamentos de Santo Inácio, 

ainda que, por força do seu intuito de adaptação aos destinatários da América 

Portuguesa, os simplifique e reduza às orientações essenciais, Gusmão explica como 

deve ser aplicado este exame, mantendo a sua ordenação em três tempos (matutino, 
                                                   
1122 No conjunto da bibliografia que incide sobre a prática sacramental da penitência e insiste na 
importância do exame de consciência enquanto exercício de introspeção que concorre decisivamente para 
a reforma do modo de vida, motivando as exigências de disposição e ordem do penitente, leiam-se os 
textos de Maria de Lurdes Correia FERNANDES, «As artes da confissão. Em torno dos manuais de 
confessores do século XVI», Humanística e Teologia. 11, fasc. 1, 1990, pp. 47-80; e «Do manual de 
confessores ao guia de penitentes. Caminhos e orientações da confissão nos tempos pós-Trento», Via 
Spiritus. 2, 1995, pp. 47-65. 
1123 Cf. «Exame Particular e quotidiano» proposto por Santo Inácio, a realizar em três momentos: logo ao 
levantar, pela manhã, o exercitante «deve propor guardar-se, com diligência, daquele pecado particular ou 
defeito que se quer corrigir e emendar»; depois da refeição do meio-dia, após pedir a Deus graça para se 
recordar do número de vezes em que caiu em pecado, para se emendar no futuro, deve pedir «conta à sua 
alma daquele ponto particular proposto de que se quer corrigir e emendar, percorrendo hora por hora ou 
tempo por tempo, começando desde a hora em que se levantou até à hora e momento do presente exame»; 
depois da refeição da noite, deve fazer o segundo exame, percorrendo todas as horas desde o primeiro 
exame, fazendo «tantos pontos quantas as vezes que tenha incorrido naquele pecado particular ou defeito» 
(Exercícios Espirituais, nn. 24-26). Não esqueçamos a este propósito que a conversão de Santo Inácio de 
Loyola, para além da conhecida influência da Vita Christi do cartuxo Ludolfo de Saxónia e da Legenda 
Aurea de Jacobo de Voragine, foi igualmente motivada pelo exame da sua própria alma, pelo espírito 
reflexivo com que, durante a convalescença dos graves ferimentos numa perna, começou a discernir de 
que modo os pensamentos acerca de Deus o alegravam e confortavam, enquanto os pensamentos 
mundanos o entristeciam e o deixavam vazio, «e pouco a pouco veio a conhecer a diversidade dos 
espíritos que se agitavam: um do demónio e o outro de Deus» (Autobiografia de Santo Inácio de Loiola, 
p. 32) 
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depois do meio-dia e vespertino) e as quatro adições presentes na fonte espiritual da 

Companhia de Jesus1124. Deste modo, ensina que, pela manhã, deverá o exercitante 

abraçar uma firme resolução de expugnar os vícios e adquirir as virtudes; depois do 

meio-dia, pedir a Deus graça para que o recorde das faltas cometidas a fim de as evitar 

no futuro, efetuando então o primeiro exame; por fim, à tarde, fará o último exame, 

enumerando as vezes em que pecou e assinalando as faltas em outros tantos pontos num 

pequeno caderno, para que possa conferir o presente exame com os anteriores. No que 

respeita às adições, prescreve que todas as vezes em que se expuser a estas faltas, com a 

mão junto do peito, sinta o exercitante verdadeira dor pelo erro; na segunda, que aponte 

as faltas cometidas durante a manhã e o mesmo fazendo à noite, verificando se durante 

este período houve emenda; na terceira, que coteje um dia com o outro; na quarta, que 

compare uma semana com a outra, de modo a verificar se ocorreu alguma correção do 

primeiro exame para o segundo ou de uma semana em comparação com a passada. Em 

síntese, afirma que toda a eficácia do exame depende da aplicação de cinco pontos 

principais: uma escolha prudente da matéria, uma vontade séria de fazer progressos, um 

firme propósito matutino, um exame diligente e uma verdadeira detestação dos pecados. 

Segundo Alexandre de Gusmão, a palavra de Deus, enviada do Céu para 

disseminar a fé e reformar com eficácia os costumes cristãos, é o quarto instrumento 

disponibilizado para a nossa perfeição, podendo materializar-se de três formas: a 

exortação, a direção privada e a lição espiritual. Uma vez mais, o autor jesuíta tem a 

preocupação de disciplinar as práticas que envolvem o ministério da palavra, 

compulsando as regras que devem ser observadas tanto pelo religioso como pelos 

crentes para o seu progresso espiritual. Assim, tratando da exortação1125 apostólica, 

recomendada para alimentar a piedade entre os alunos dos colégios inacianos, exige que 

os sacerdotes ou religiosos que difundem a palavra de Deus estejam ligados ao Pai 

supremo e cheios do espírito divino para que por viva voz possam fazer derivar este 

                                                   
1124 Cf. Exercícios Espirituais, nn. 24-30. 
1125 As exortações espirituais, bem como as explicações da doutrina, eram recomendadas para alimentar a 
piedade entre os alunos dos colégios inacianos, como é visível, entre outros momentos do programa 
pedagógico jesuíta aos professores, nas «Regras Comuns aos Professores das Classes Inferiores»: 
«Igualmente à sexta-feira ou ao sábado, durante meia hora, o professor fará uma exortação espiritual ou 
uma explicação da doutrina. Convidem-se os alunos vivamente à oração quotidiana, de modo particular à 
recitação quotidiana do rosário ou do ofício de Nossa Senhora, ao exame de consciência no final do dia, à 
frequência assídua e devota dos sacramentos da Penitência e da Eucaristia, bem como a evitar os maus 
costumes, a detestar os vícios e a cultivar as virtudes próprias do cristão.» (Margarida MIRANDA, 
Código Pedagógico dos Jesuítas – Ratio Studiorum da Companhia de Jesus: Regime Escolar e 
curriculum de estudos, Lisboa, Esfera do Caos, 2009, p. 178). 
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espírito nos outros. Para que a exortação se revele eficaz na evangelização dos cristãos 

(em particular dos moradores do Brasil colonial), afirma ser igualmente necessário que o 

pregador da palavra divina tenha o fim da exortação diante dos olhos, para que mais 

facilmente consiga iluminar e inflamar os ouvintes. No mesmo sentido, recomenda que 

o religioso proceda da forma mais conveniente na escolha da matéria da exortação, de 

modo a persuadir tanto os principiantes como os proficientes nas matérias do espírito e 

possa ser útil no aperfeiçoamento das suas almas. Para lograr a edificação e a renovação 

interior do sujeito, acrescenta que os argumentos usados no exercício da palavra divina 

devem ser tirados da Escritura e dos Santos Padres. A este respeito, recorde-se que nas 

Constituições da Companhia de Jesus, Santo Inácio, a propósito da instrução dos 

escolares nos meios e instrumentos para ajudar o próximo, aconselha a leitura da 

Sagrada Escritura nos colégios, preparando antecipadamente a sua formação na arte de 

pregar1126. Impondo a obrigação de seguir a lição dos Evangelhos, Gusmão admite, no 

entanto, que para melhor explicar a matéria tratada, para persuadir ou reforçar algum 

ponto, o orador possa juntar outros elementos discursivos ou fazer um trabalho de 

transformação ou acomodação das palavras dos Santos Padres aos auditórios visados, 

considerando as circunstâncias da pregação (desde os conhecimentos doutrinários dos 

ouvintes aos contextos espácio-temporais…) e atualizando a adptatio que sempre 

caraterizou a atividade apostólica dos inacianos. E para que a voz de Deus ressoe nas 

almas justas, Gusmão enuncia a disposição com que o cristão a deve receber. Assim, 

antes da exortação e previamente à oração, com o coração dócil deve pedir a Deus que 

lhe permita receber a semente da palavra divina à semelhança da terra de boa qualidade, 

para que, em tempo oportuno, reproduzindo na prática o que ouviu, produza os frutos, e, 

colocando de lado toda a curiosidade, procure renovar o desejo de progredir na vida 

espiritual. Durante a audição da palavra divina, recomenda que o crente considere que 

Deus Pai está presente tanto em si como naquele que pronuncia a exortação, tendo o 

cuidado de não julgar os outros ou contrariar o que dizem durante este exercício 

apostólico, lembrando-se antes das próprias carências, e incita-o a conservar toda a 

atenção para que com tranquilidade e proveito receba a semente em grande quantidade. 

                                                   
1126 De acordo com Santo Inácio, nas casas de formação dos inacianos, e em menor escala nos colégios, 
os jovens deveriam ser instruídos nas Sagradas Escrituras de modo a principiarem a sua preparação para a 
atividade concionatória: «Mirando lo que pretiende con los studios la Compañía, al fin dellos es bien 
comenzar a hacerse a las armas spirituales que se han de exercitar en ayudar a los próximos. Que aunque 
esto en las Casas se haga más propiamente y más a la larga, en los Colegios puede comenzarse (…) 
Ayudará tener vistos los Evangelios que ocurren al año con studio particular y enderezado al predicar, y 
alguna cosa de la Scriptura para leer» (Const 4: 400 e 404). 
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Depois da exortação, aconselha o fiel a examinar os frutos obtidos através deste 

exercício e, se entender ser útil, registar por escrito, em poucas palavras, aqueles que 

julgar mais dignos. 

Para que a palavra de Deus seja recebida com proveito, Gusmão recomenda 

também que todos os fiéis recorram aos conselhos de um diretor espiritual. Em 

diferentes contextos, o padre jesuíta salienta a utilidade da direção das consciências por 

parte de um religioso experimentado e erudito nas matérias do espírito, seja no domínio 

das leituras recomendadas, seja na orientação dos exercícios espirituais e formas de 

oração (vocal e mental), seja na prescrição de disciplinas e mortificações. Assim, sem se 

desligar da origem monástica deste exercício de subjugação da vontade e do entendimento, 

fundada na virtude da obediência, Gusmão, no enquadramento da Contra-Reforma, integra esta 

prática nos usos desenvolvidos no catolicismo moderno, colocando a direção espiritual ao 

serviço do disciplinamento e controlo progressivo das consciências, em correlação, quanto a 

este fim, com o sacramento da confissão1127. De acordo com o seu intuito de renovação 

religiosa e espiritual, recomenda que os incipientes na via da perfeição, por serem mais 

ignorantes das matérias divinas e frequentemente expostos a dúvidas e hesitações, 

carecendo de um cuidadoso acompanhamento espiritual, sejam instruídos de modo 

individual, por um diretor espiritual, para que, por efeito dos conselhos recebidos, se 

assinalem no exercício das virtudes e, no momento em que se sintam agitados pelas 

tentações, sejam capazes de repelir as ilusões do demónio. Repetindo-se a sua 

preocupação de regulação das práticas religiosas, para que as almas dos incipientes e 

dos proficientes possam beneficiar do aconselhamento em matérias da moral e do 

espírito, o jesuíta fornece orientações para quem dirige e para quem é dirigido. Assim, 

ao diretor exige um notável discernimento do espírito, sem o qual, ainda que muito se 

distinga pela prudência humana, não poderá orientar de modo satisfatório aqueles que 

caminham no sentido da perfeição religiosa. Ao que é dirigido, exorta-o a que faça uma 

sincera manifestação da consciência, revelando clara e totalmente o interior da sua alma. 

Alexandre de Gusmão indica também a lição dos livros devotos entre os meios 

mais úteis para que a palavra de Deus se enraíze na alma dos cristãos, dando resposta a 
                                                   
1127 Cf. Giovanni FILORAMO (ed.), Storia della direzione spirituale, III – L’età moderna, a cura di 
Gabriella Zarri, Brescia, Morcelliana, 2008. Entre os ensaios que compõem esta obra, fundamental para 
compreender o desenvolvimento das práticas de direção espiritual até à época moderna, leia-se sobretudo, 
atendendo ao estudo da obra de Gusmão, o ensaio de Guido Mongini, «Devozione e illuminazione. 
Direzione spirituale e esperienza religiosa negli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola», no qual o 
investigador analisa a relação entre o discernimento dos espíritos e a conversão nos Exercícios espirituais 
de Santo Inácio de Loyola, demonstrando como a finalidade de mover os afetos e encontrar a vontade de 
Deus, culminando na eleição e reforma da vida, se faz com o auxílio do diretor espiritual (pp. 241-288). 
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quatro questões essenciais para que as lições espirituais sirvam de proveito aos leitores: 

Quid legis? Quomodo legis? Quando legis? Ad quid legis?1128. Começando por definir 

que livros devem ser lidos, refere como lícitos e proveitosos os que se revelam úteis ao 

aperfeiçoamento do espírito e aumentam a devoção, acentuando que alguns livros, ainda 

que tenham títulos especiosos, iluminam o entendimento e incitam a vontade. A este 

respeito, aconselhando apenas os livros que permitem viver pia e religiosamente, 

reproduz as censuras que muitos autores fizeram anteriormente aos livros de comédias e 

às obras de ficção, particularmente às «novelas», liminarmente reprovadas por autores 

moralistas, mas certamente lidas e apreciadas por estes séculos. Neste contexto, com 

recurso a uma «novela alegórica» – embora se escuse às críticas que o próprio alimenta 

por estruturar a sua narrativa ficcional a partir do género «parabólico» instituído por 

Cristo para a sua exposição doutrinal –, Gusmão enuncia de modo figurado a Lição, 

descrevendo-a «applicada toda a hum livro espiritual, habitava em hũa formosa livraria 

toda de livros sagrados, devotos, & honestos, & nem hum so livro de comedias, ou 

novelas se achava ali, porque semelhantes livros se não devem achar nas livrarias de 

Nazareth, quero dizer nas mãos dos que vivem pia, & religiosamente»1129. 

Além da escolha cuidadosa de obras que proporcionem uma lição 

verdadeiramente útil, Gusmão recomenda que se efetue a leitura com circunspeção, sem 

pressa e sem trocar sucessivamente de livro, lembrando que o provar muitos alimentos 

em pouco tempo acaba por causar o fastio do estômago… No mesmo sentido, assegura 

o autor que o proveito da lição sagrada provém da atenção, da meditação e do 

entendimento, conforme aprendeu Predestinado Peregrino, a quem «derão huns oculos 

de conserva, que constavão de dous aros, Attenção, & Consideração, feitos de hum 

cristal mui diafano, que dizẽ Entendimento, ou Conceito»1130 para que pudesse 

beneficiar das leituras piedosas. Depois da leitura atenta e circunspecta, aconselha que o 

leitor piedoso reflita profundamente, mas com brevidade, acerca da matéria, excitando o 

desejo de seguir o bem e de evitar o mal que causa o dano da alma. Com a preocupação 

de regular as circunstâncias em que estas leituras se devem efetuar, afirmando ser menor 
                                                   
1128 Cf. A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 105-106. 
1129 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 74-75. Opondo os livros 
pios e religiosos aos fingimentos das comédias e novelas, Gusmão vai de encontro à divisão habitual entre 
os livros espirituais e os livros profanos, distinção que será retomada posteriormente por um autor que 
confessa a leitura e admiração por este jesuíta, Nuno Marques Pereira, que adverte para os perigos 
contidos os livros que «ensinam a falar para pecar» («Ao Leytor», Compendio Narrativo do Peregrino da 
América). 
1130 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 75. 
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a utilidade das lições obtidas em ocasiões fortuitas, determina que o leitor que aspira à 

perfeição faça as leituras sagradas em momentos previamente estabelecidos e, se for 

possível, leia todos os dias ao menos por um quarto de hora, para o que aconselha o 

crente a dedicar à lição devota o tempo de que se não faz caso, seja tagarelando seja 

maldizendo. Por fim, acentua que as leituras pias não devem ser orientadas para 

aumentar a curiosidade ou apenas para ilustrar o conhecimento, mas antes responder ao 

duplo fim de avivar no leitor a vontade de se aperfeiçoar no caminho da vida espiritual e 

conduzir os outros pela mesma via de perfeição e salvação da alma. 

De acordo com o padre jesuíta, o cristão pode ainda obter outros frutos espirituais 

da lição dos livros sagrados, lendo, orando ou praticando vários exercícios e fugindo do 

tédio para se conservar firme na via da perfeição. Pela exploração da curiosidade do 

leitor – no quadro do «gosto literário» barroco pela literatura de emblemas, de divisas e 

de metáforas visuais que estruturou um alargado filão textual de pendor moral e 

religioso, conciliando a vertente sensorial com o intuito didático que os jesuítas 

desenvolveram com assinalável sucesso doutrinal, no seguimento, aliás, da proposta 

inaciana de utilização dos elementos visuais como auxílio para a meditação1131 –, para 

que os peregrinos espirituais aprendessem a tratar os livros, à entrada da livraria visitada 

pelo Predestinado na sua jornada para Jerusalém visualiza-se, mentalmente, por 

sugestão da descrição do narrador, a interrogação Quomodo legis? Neste local (ou 

melhor, nesta passagem textual) o Peregrino, e por sua vez o leitor devoto, é instruído 

no género de lição espiritual que assegura maior proveito, em contraste com a leitura 

por passatempo: 

«Les para proveito, ou para passatempo? Se para passatempo, tempo 

perdido serà: se para proveito, serà grande o que da Lição espiritual tiraràs, 

porque como diz Santo Agostinho, a lição espiritual nos ensina a aborrecer 

o terreno, & a amar o celestial»1132. 

                                                   
1131 Sobre a exploração da imagem visual nas práticas pedagógicas e literárias dos jesuítas, tanto por via 
da representação emblemática como pela descrição verbal de quadros pintados, de espaços ou de figuras 
humanas e simbólicas, atualizando o tópico horaciano do ut pictura poiesis, com o intuito de veicular com 
grande eficácia ensinamentos morais e religiosos, veja-se de Mario PRAZ, Emblema, impresa, 
epigramma. Studi sul concettismo, Milano, R. Carabba Editore, 1934; de Marc FUMAROLI, L’Âge de 
l’Éloquence, Rhêtorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l’Epoque classique, Genéve, 
Droz, 1980. 
1132 A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 75. 
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O quinto, e último, instrumento da perfeição recomendado por Alexandre de 

Gusmão é a manifestação da consciência, exercício insistentemente praticado e 

recomendado por Santo Inácio nas Constituições da Companhia de Jesus1133. De acordo 

com o autor do Compendium perfectionis religiosae, para que a revelação da 

consciência nasça do próprio espírito que a induz, não deve ser feita de um modo 

superficial ou somente na aparência. Por isso, com o objetivo de instruir e persuadir o 

cristão a cumprir este exercício, propõe uma reflexão baseada em quatro questões 

essenciais: Quem está obrigado a abrir a consciência e a quem? O que se deve revelar? 

Quais os fins deste exercício de perfeição? De que modo deve ser feita?1134 

Começa Gusmão por referir que estão obrigados a abrir a consciência todos os 

que procuram atingir a perfeição, independentemente do grau em que se encontram, 

devendo descobrir por inteiro os seus sentimentos e angústias ao diretor espiritual para 

que sejam por ele dirigidos e governados com prudência. Quanto aos religiosos da 

Companhia1135, relembra a obrigação de se sujeitarem não só ao superior, mas também 

ao companheiro que por ele for designado, dando conta da consciência nos tempos 

antecipadamente determinados e nos dias em que o superior julgue proveitoso ou em 

que o próprio religioso sinta necessidade da recorrer à sua consolação e auxílio 

espiritual. Refere ainda que a manifestação da consciência é especialmente necessária 

tanto para vencer as sugestões dos demónios e fugir das suas ilusões como para arrancar 

os vícios que, muitas vezes ocultos sob a forma de virtude, não são completamente 

discernidos nem tranquilamente repelidos sem a direção e proteção de algum religioso 

experimentado nestas matérias, como aconselha Santo Inácio na terceira regra dos 

Exercícios Espirituais para conhecer as várias moções que se causam na alma1136. 

                                                   
1133 É perceptível a intenção de Gusmão compendiar de modo pedagógico os preceitos para uma correta 
manifestação da consciência a partir da fórmula inaciana, divulgando os exercícios próprios da 
Companhia: «Formula autem reddendi, excipiendique rationem Conscientiae, ex Constitutionibus 
desumenda est. Si tamen praeter ea, quae ad certa capita ibi redacta sunt, exponenda alia occurrent, ea 
omnino praetermitti non debent.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 110). 
1134 Uma obra de referência para o estudo global desta matéria, é a edição de Giovanni FILORAMO supra 
mencionada, Storia della direzione spirituale, III – L’età moderna. 
1135 Santo Inácio determina a obrigação de o dirigido abrir inteiramente a consciência ao Superior, ao 
Confessor ou Pater Spiritualis como se estivesse perante Cristo, guiando-se por sua inteira vontade: «No 
deben tener secreta alguna tentación que no la digan al Prefecto de las cosas espirituales, o a su Confesor, 
o al Superior, holgándose que toda su ánima les sea manifiesta enteramente. Y no solamente los defectos, 
pero aun las penitencias o mortificaciones, devociones y virtudes todas, con pura voluntad de ser 
enderezados donde quiera que algo torciesen; no queriendo guiarse por su cabeza, si no concurre el 
parecer del que tienen en lugar de Cristo nuestro Señor». (Const 3: 263) 
1136 Para conhecer as várias moções que se causam na alma, as boas para aceitar e as más para rejeitar, 
dando conta que o demónio é capaz de criar uma ilusão de virtude que engana os mais incautos, ensina 
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Recorrendo à imagem do pintainho que se refugia debaixo das asas da mãe para se 

proteger do ataque do milhafre1137, Gusmão enuncia a dupla função atribuída ao Padre 

espiritual ou ao superior: a direção e a proteção dos mais necessitados para que superem 

os perigos a que estão expostos na busca da perfeição. De igual modo, para que o cristão 

possa lograr o duplo benefício procedente de uma sincera manifestação da consciência, 

a consolação e o auxílio espiritual, exige Gusmão que ofereça ao Pater Spiritualis 

inteiro e exato conhecimento das inclinações, impulsos ou moções do espírito, para ser 

completamente examinado, interna e externamente, pelo superior1138. Por isso, todo 

aquele que deseja defender-se e ser socorrido pelo diretor de consciência deverá expor 

não só as faltas e os pecados, mas também as virtudes e as mortificações, as obras e os 

desejos, as propensões e as inclinações. 

A este respeito, relembra Gusmão que a manifestação da consciência foi instituída 

na Companhia de Jesus com uma dupla finalidade: em primeiro lugar, visa o commune 

totius Societatis bonum, isto é, o bem comum de toda a Ordem; em segundo, o 

spirituale subditi ipsius bonum, ou seja, o proveito espiritual de cada membro1139. Por 

conseguinte, uma vez que a conservação e o proveito espiritual de uma ordem religiosa 

depende em grande medida da boa governação dos superiores, declara o autor que tanto 

mais fácil e mais perfeito será o governo do instituto inaciano, e por isso mais firme a 

sua atividade apostólica, quanto mais o exercício de manifestação da consciência for 

feito de modo transparente e completo por todos os seus membros. Neste contexto, 

recomenda que o sujeito abra a consciência ao superior como pai e médico do espírito, 

de modo a extrair do seu conselho a consolação e o auxílio contra as doenças espirituais 

                                                                                                                                                     
Santo Inácio que o cristão apenas se pode assegurar de que as graças e a consolação espiritual recebidas 
provêm de Deus pelo contínuo benefício divino do aumento das virtudes na alma: «Chamo consolação, 
quando na alma se produz alguma moção interior, com a qual vem a alma a inflamar-se no amor de seu 
Criador e Senhor; e quando, consequentemente, nenhuma coisa criada sobre a face da terra pode amar em 
si mesma, a não ser no Criador de todas elas. E também, quando derrama lágrimas que a movem ao amor 
do seu Senhor, quer seja pela dor se seus pecados ou da Paixão de Cristo nosso Senhor, quer por outras 
coisas directamente ordenadas a seu serviço e louvor. Finalmente, chamo consolação todo o aumento de 
esperança, fé e caridade e toda a alegria interior que chama e atrai às coisas celestiais e à salvação de sua 
própria alma, aquietando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor.» (Exercícios espirituais, n. 316) 
1137 Cf. «Nullum majus, aptiusque praesidium esse potest, quam ut aliquem loco Patris ac Rectoris 
habeamus, cujus in finum confugiamus, & cujus sub alas quasi parvi pulli, cum milvius ingruit, nos 
recipiamus.» (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 108) 
1138 Na «Carta de Santo Inácio ao P.e António Brandão», de 1 de julho de 1551, com instruções sobre o 
modo de formar os jovens estudantes da Companhia, respondendo ao nono assunto [descobrir ao Superior 
todas as tentações, mesmo as passadas], determina o fundador da Companhia que «em tudo e de tudo se 
informe o Superior, mesmo de tentações passadas, contanto que não intervenha má vontade nenhuma e se 
guarde a caridade devida ao próximo.» (Cartas – Santo Inácio de Loiola, p. 178) 
1139 A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, pp. 108-109. 
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e a ajuda decisiva para aumentar as virtudes necessárias ao aperfeiçoamento da alma. 

Além disso, sendo a manifestação da consciência não apenas um sinal da humildade 

pessoal, mas sobretudo de amor e confiança no superior, considera que a união entre 

diretor e dirigido será tanto mais perfeita quanto mais a abertura do espírito se revelar 

sincera e inteira. 

Ainda neste tema, Gusmão reflete sobre o modo que se deve observar na abertura 

do espírito, indicando quando e como deve ser feita. Quanto ao momento da sua 

concretização, ainda que refira que a manifestação da consciência pode ser feita na 

confissão, enfatiza que é também muito útil fazê-la fora da prática sacramental, 

permitindo que o superior se sirva do seu conhecimento para mais eficazmente dirigir os 

crentes no aperfeiçoamento do espírito. Neste sentido, realça a necessidade de que este 

exercício se faça com a intenção de uma verdadeira reforma interior e com um ardente 

desejo de perfeição, de tal modo que nem os mais incipientes nestas matérias se sintam 

inseguros ou incapazes de aplicar este remédio da alma. De igual modo, com caridade e 

confiança em Deus e no superior, aconselha que o dirigido desvende o seu espírito com 

grande pureza e humildade, com o reconhecimento de que as suas forças são 

insuficientes para tão difícil percurso e vencendo o pudor pueril, sendo estas duas das 

principais razões pelas quais, segundo o padre jesuíta, muitos abdicam infundadamente 

deste instrumento, temendo ser considerados os mais indignos pelo diretor ou pai 

espiritual. 

 

5. Impedimentos da Perfeição 

Pondo em prática um dos traços caraterísticos da espiritualidade inaciana, o 

discernimento dos espíritos, ou seja, a faculdade de compreender a vontade de Deus, 

orando e solicitando a luz divina para distinguir corretamente o bem do mal – adaptando 

as regras «discernimento dos espíritos» e as notas sobre os escrúpulos elaboradas por 

Inácio de Loyola nos Exercícios Espirituais para a descoberta da vontade de Deus, a 

partir do reconhecimento das causas dos estados de «desolação» e «consolação»1140 –, 

                                                   
1140 Para guiar os companheiros e discípulos na descoberta da vontade de Deus, Inácio de Loyola 
enunciou nos Exercícios as regras do «discernimento dos espíritos» e as notas sobre os escrúpulos, 
resultado do reconhecimento das «moções» sentidas na alma, distinguindo as causas dos estados de 
«desolação» e de «consolação». Leiam-se a este respeito as catorze «Regras para de alguma maneira 
sentir e conhecer as várias moções que se causam na alma: as boas para as aceitar e as más para as 
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Alexandre de Gusmão considera indispensável para atingir o cume da perfeição que o 

sujeito tenha a capacidade de reconhecer e vencer todas tentações e ilusões do 

mundo1141, da carne1142 e do demónio1143 que dificultam o progresso na via espiritual. 

Embora considere que todo o homem que busca a salvação e união com Deus tem à sua 

disposição os meios e instrumentos essenciais para a perfeição, como enunciado 

anteriormente, avisa contudo que são numerosos os impedimentos1144, internos e 

externos, que retardam ou impedem o seu acesso à caridade divina. Sendo o cristão 

diariamente tentado pelas sugestões do demónio e da carne, enredado por vínculos 

familiares e amizades desonestas, absorvido em ocupações seculares e desviado da luz 

da fé pelas paixões desordenadas e a tepidez na vivência religiosa, recomenda o autor 

um grande esforço do espírito para que estes impedimentos não debilitem o amor da 

perfeição que fortalece a aliança com Deus. 

Para que o cristão possa percorrer o caminho do Senhor com as mãos e os pés 

desimpedidos, Gusmão começa por enunciar os diferentes impedimentos internos, 

                                                                                                                                                     
rejeitar, e são mais próprias para a Primeira Semana», e as oito «Regras para o mesmo efeito com maior 
discernimento de espíritos, e são mais convenientes para a Segunda Semana», às quais acrescentou ainda 
seis notas que «ajudam a discernir e compreender os escrúpulos e as insinuações do nosso inimigo». 
(Exercícios Espirituais, nn. 313-336 e 345-351). Numa das primeiras cartas de Santo Inácio, dirigida «A 
Soror Teresa Rajadell», de Veneza, a 18 de junho de 1536, identifica as duas perturbações com que o 
inimigo procura prejudicar a alma daqueles que desejam honrar e amar o Criador, afastando-os do serviço 
de Deus e impedindo-os de repousar: a persuasão da «falsa humildade» e um «exagerado temor de Deus». 
(Cartas – Santo Inácio de Loiola, pp. 44-51). 
1141 «Tem feito pazes com o Mundo, o que ama a sua vaidade, o que segue os dictames do mundo contra 
os de Christo, o que antepoem as cousas temporaes às eternas, o que faz mais estimaçaõ da gloria 
mundana, que da humildade de Christo, o que poem a razaõ de espirito nobre em ser servido, e adorado 
nesta vida, e naõ em servir a todos, como Christo fez, o que naõ resiste, antes se vai atraz dos seus 
enganos» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, pp. 71-72). 
1142 «Tem feito pazes com a carne, o que vay atraz de suas paixões, a que o Apostolo chama desejos 
carnaes: Desideria carnis, e naõ procura mortificala. Nesta vida sempre andaõ em guerra viva a carne, e o 
espírito (...) Isto se entende dos que procuraõ mortificar os appetites da carne; mas os que vaõ atraz delles, 
e tem feito pazes com sua carne, muy longe estaõ de lhe fazer guerra» (A. GUSMÃO, O Corvo e a 
Pomba da Arca de Noé, pp. 75-76) 
1143 «Tem feito pazes com o demonio, o que tem feito pacto tacito, ou expresso com elle. Taes saõ todos 
aquelles, que por arte do Diabo, obraõ, ou procuraõ obrar qualquer cousa, como saõ os feiticeiros, bruxas, 
os que usaõ de carta carta de tocar, familiares, e cousas semelhantes: os quaes todos daõ suas almas ao 
Demonio pelo interesse de alguma conveniencia temporal. E finalmente todo, o que consente com o 
Demonio, naõ resistindo às suas tentações, perdendo com a graça a amizade de Deos, em que consiste a 
verdadeira paz; faz hum tacito pacto com o Demonio, trocando a liberdade de filhos de Deos pela 
escravidaõ do Demonio.» (A. GUSMÃO, O Corvo e a Pomba da Arca de Noé, p. 74) 
1144 No registo metafórico, afirma Gusmão que estes impedimentos, «ainda que na verdade nam eram 
ladroens, eram com tudo sospeitos, & que grandemente perturbavam aos caminhantes no caminho dos 
conselhos Evangelicos». Para combater estes inimigos centrados no Mundo, diabo e Carne, ladrões que 
pretendem furtar a Razão, o Bom Desejo e a Recta Intenção, sugere o autor que o cristão se exercite em 
paciência e fortaleza com desejo de seguir o caminho dos Evangelhos (A. GUSMÃO, Historia do 
Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, p. 250). 
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impondo a necessidade de que primeiro conheça e seque as fontes dos pecados, 

localizadas nas faculdades do homem, para que nenhum deles, em oposição à reta razão 

e à lei divina, emane nas suas ações. Nas palavras do padre jesuíta, a fonte de todos os 

males é a vontade corrompida ou dominada por más inclinações, de onde correm em 

abundância os vícios que assolam a alma: a propensão para o mal ou origem do pecado, 

a falta de luz ou erro do entendimento, a intensa solicitação das paixões inferiores, o 

objeto visível ou ocasião externa, a sugestão do demónio. E sendo impossível que o 

crente alcance e conserve a perfeição fora dos limites da divina vontade, adverte o autor 

que ainda que a vontade humana, à imagem de um rio transbordante, possa transpor os 

limites da reta razão pela afluência de tantos males, é de extrema importância para 

atingir este fim que se reprima a vontade com o auxílio da graça do Redentor e a zelosa 

aplicação1145 do ser humano, praticando atos de fé, considerando a presença de Deus e 

exercitando-se em tarefas humildes. Por conseguinte, para subjugar a vontade 

desordenada, considera ser muito necessário utilizar o freio da obediência e o estímulo 

da mortificação para atingir a perfeita abnegação, a qual, junto com o Evangelho de 

Cristo, é apresentada como passo inicial na via da perfeição. 

Da mesma forma que preceitua a mortificação como instrumento principal para 

sujeitar a vontade, propõe a razão como suprema moderadora de todas as paixões 

desordenadas. Por isso, atribui à razão a responsabilidade de julgar a bondade tanto das 

ordens superiores como das inferiores e impor à vontade qual de entre as duas deverá 

guardar, ponderando a razão, o modo e o fim que deve ser prosseguido ou evitado. Por 

outro lado, perante a natureza corrompida do ser humano, explica que a razão é 

auxiliada pela luz da fé, enviando Deus frequentemente novos ditames sobrenaturais 

que instigam a própria vontade a reprimir por fim o apetite e se submeter à razão. 

A privação de luz, ou erro do entendimento, terceiro impedimento interno, pode 

ser originada por três causas: a ignorância das matérias do espírito, a vontade viciosa ou 

a falta de reflexão. De acordo com Gusmão, o desconhecimento dos assuntos espirituais 

pode resultar tanto de uma falha daquele que os ensina como de uma carência de 

aptidão ou diligência individual. Em linguagem simples, explica o autor que da mesma 

forma que não pode compreender a língua grega aquele que desconhece o seu alfabeto, 

                                                   
1145 Por meio da alegoria, ensinou Gusmão que as três potências da alma, Memória, Inteligência e 
Vontade, devem ser disciplinadas e conduzidas por atos de fé, presença de Deus e atos de humildade e 
resignação: «às quaes quando via remissas, ou distrahidas, espertava com huns azorragues, que dizẽ Actos 
de Fè (…) usava de outros azorragues mais ásperos, que chamaõ actos de Humildade, & Resignaçam». 
(A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao Precito, pp. 79, 80) 
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também não pode causar admiração que aquele que se mantém ignorante da verdade 

divina despreze estas matérias. Em segundo lugar, aponta a vontade viciosa como capaz 

de desviar para a prática do mal mesmo os sujeitos com conhecimento suficiente das 

matérias divinas, avisando que a vontade corrompida origina erros que pervertem a 

razão e os ditames da religião, substituindo-os por ditames viciosos e pela submissão ao 

conhecimento mundano. Por fim, considera que a falta de reflexão que conduz aos erros 

do entendimento resulta de o sujeito não aproveitar convenientemente as oportunidades 

para bem agir, não lhe faltando a boa vontade nem o conhecimento necessário, por ter a 

mente totalmente ocupada com os negócios exteriores, mesmo se orientados para a 

glória de Deus. Deste erro do entendimento resulta que muitos sobejamente doutos e 

sapientes, dominados pela soberba e ingratos aos benefícios divinos, procedam 

sucessivamente tão mal nos assuntos que respeitam à perfeição. Face a estes erros da 

razão, Alexandre de Gusmão previne que é necessário abrir a mente às ilustrações 

divinas e detestar por completo os ditames viciosos, condenando as formas de sabedoria 

e de conhecimento mundano que de nada servem para amar e louvar a Deus e auxiliar o 

próximo, censurando os soberbos que se ocupam das ciências humanas com desejos 

vãos, os que apenas procuram os aplausos e as honras públicos. De modo contrário, para 

estimular o conhecimento da verdadeira luz, assegura que aqueles que forem admitidos 

na amizade de Deus, além do hábito de caridade e das outras virtudes que a adornam, 

serão premiados com a ciência sobrenatural, a sapiência e a prudência, pelas quais é 

aumentada a luz da fé e alumiado o entendimento, para que melhor reconheçam os 

perigos e para que mais alto se elevem para a vontade de Deus. 

Os costumes viciosos, ou altera natura, são também um impedimento da 

perfeição que inclinam naturalmente o sujeito para os maus atos. Por isso, declara 

Gusmão que é inteiramente conveniente que os devotos que desejam uma vida mais 

perfeita se examinem com todo o cuidado para que possam reprimir os hábitos 

pervertidos da vida passada e arrancar os vícios que se enraízam nos maus costumes, e 

de preferência antes que se tornem mais fortes e numerosos, visto que ensina a 

experiência quão raramente se verifica uma inteira correção dos costumes arraigados há 

muito tempo e a renovação da alma mergulhada em desejos e paixões. Neste ponto, 

relembra o autor a necessidade de incutir no cristão o desejo de uma vida de perfeição 

preparada desde a puerícia, advertindo que a salvação e o aperfeiçoamento na via do 

espírito não se compatibilizam com a dilação temporal. 
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A tepidez1146 é apresentada por este venerável jesuíta como uma perigosa doença 

da alma que aniquila até os mais fortes atletas e derrota os exércitos em luta espiritual 

durante muito tempo. Consiste numa tristeza ou tédio que se manifesta no afrouxamento 

do calor natural da caridade que aquece a alma e no enfraquecimento das forças 

espirituais. Segundo o autor, a tepidez espiritual pode resultar de diferentes causas, 

como a utilização rotineira e excessiva dos bens materiais, a proximidade contagiosa 

dos tíbios, a pusilanimidade na busca da perfeição, o descuido das orações e da 

familiaridade com Deus e a utilização negligente dos assuntos espirituais. Recorrendo a 

uma longa citação de S. Bernardo na enunciação dos efeitos nocivos da acédia na vida 

religiosa, Gusmão revela uma vez mais a preocupação de instruir os crentes na correta 

aplicação dos remédios para esta doença letal, prescrevendo-lhes que avivem o extinto 

fervor da caridade, pratiquem diferentes exercícios devotos e sobretudo façam uso da 

oração e da mortificação ao primeiro sinal de tepidez. A questão da tibieza na vida 

espiritual – e a necessidade de evitar o demasiado fervor que causa igual dano no espírito, 

nomeadamente através de um desmesurado desejo de mortificação –, ocupa um lugar destacado 

nos cuidados apostólicos dos jesuítas, bastando lembrar a famosa «carta da perfeição», dirigida 

por Santo Inácio aos estudantes de Coimbra, na qual recomenda uma atitude de moderação e 

discrição, de modo a que se não transforme o bem em mal e a virtude em vício pelos excessos 

no fervor1147. 

Para vencer a tristeza e a indiferença que se apoderam da vida espiritual dos 

tíbios, preceitua Gusmão o fervor da caridade1148, virtude que imprime às ações o 

                                                   
1146 Na exposição alegórica das verdades da fé, Gusmão insiste na necessidade de vencer a tepidez na vida 
religiosa, sob pena da perda da graça: «o Christam negligente, que està em graça, ama a Deos pella 
charidade, & offende-o pella tibieza» (A. GUSMÃO, Historia do Predestinado Peregrino, e seu Irmao 
Precito, p. 115).  
1147 Na II parte da «carta da perfeição», referente à «Necessidade de precaver-se do fervor indiscreto», 
afirma Santo Inácio que embora se dirigisse a estes jovens «para despertar a quem dormisse e fazer correr 
mais a quem corresse pouco, não quisera fosse ocasião de cairdes no extremo oposto de fervor indiscreto. 
Porque as enfermidades espirituais não provêm só do frio, como a tibieza; vêm também do calor, como o 
demasiado fervor» (p. 128), pelo que recomenda vivamente a discrição, a obediência e o conselho do 
superior: «Para conservar, pois, o meio termo entre os extremos da tibieza e do fervor indiscreto, aplicai-
vos à obediência, e se ardeis em desejos de mortificação durante o tempo dos estudos, empregai-os mais 
em quebrar a vossa vontade e sujeitar o vosso juízo ao jugo da obediência e não a debilitar o corpo e 
afligi-lo sem moderação». («Aos Padres e Irmãos de Coimbra», Cartas – Santo Inácio de Loiola, p. 130). 
1148 Na referida carta aos Padres e Irmãos de Coimbra, exorta ainda os estudantes a «conservar o fervor 
santo para trabalhardes no estudo tanto das letras como das virtudes, porque numa e noutra ocupação vale 
mais um acto intenso do que mil remissos, e o que não alcança em longos anos um frouxo, outro diligente 
o costuma obter em pouco tempo. Nas letras é onde se vê a diferença entre o aplicado e o negligente; mas 
o mesmo sucede no vencimento das paixões e fraquezas a que nossa natureza está sujeita e na aquisição 
das virtudes. Pois é certo que os tíbios, como não pelejam contra si, tarde ou nunca chegam à paz da alma, 
nem a possuir virtude alguma perfeitamente, ao passo que os fervorosos e esforçados em breve tempo se 
adiantam numa e noutra tarefa. O contentamento que nesta vida pode haver, mostra a experiência que o 
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empenho da vontade para o serviço amoroso de Deus. Neste sentido, assim como a 

força do calor dá origem a que a água fervente transborde e se espalhe, assim o homem 

devoto que todos os dias ferve no amor de Deus, com o coração a escaldar, manifesta o 

seu afeto divino através das boas obras. E continuando a fazer uso de uma linguagem 

imagética, refere o autor que o fervor da caridade costuma materializar-se num duplo 

efeito: o primeiro consiste na prática ocasional de algumas ações veementes e na 

disposição da própria vontade que, à imagem da seta disparada pelo arco, tem por alvo o 

amor de Deus; o segundo relaciona-se com uma prática continuada de devoções e ações 

que, em vez de atingirem a vontade divina por uma única seta, arrebatam o cristão para 

uma ligação perpétua com Deus. Deste modo, para que o crente se fortaleça 

espiritualmente e domine a tepidez, além de apontar a própria vontade e a graça de Deus 

como meios fundamentais, ensina Gusmão que o fervor pode ainda ser ampliado com a 

estimação dos assuntos divinos, a renovação de vida, a utilização dos sacramentos, a 

frequência da oração e uma contínua piedade e devoção da Virgem. 

Entre os impedimentos da perfeição que têm origem no exterior do ser humano, 

considera o P.e Alexandre de Gusmão que as sugestões do demónio assumem particular 

relevância. Como explica, embora o demónio não possa causar diretamente qualquer 

dano no entendimento ou na vontade do homem, pode contudo perturbar os humores e 

provocar as ocasiões externas, pela imaginação ou pelo desejo, e mesmo neste caso 

apenas quanto Deus lhe permite, e não totalmente de acordo com a sua vontade. Por 

isso, da mesma forma que um cão preso a um poste pode ladrar ou perturbar mas não 

chega, nem que queira, a morder, assim o demónio, ainda que tente com insistência o 

homem incauto, não pode forçar a sua vontade e obter a sua anuência, concluindo o 

autor que a vitória do ser humano depende da sua resistência e da recusa às ilusões 

demoníacas. 

Mas porque são muitas as astúcias com que o demónio procura insistentemente 

iludir os seres humanos e os lançar nos Infernos, Gusmão recomenda que o zeloso da 

perfeição conheça as sugestões diabólicas para as evitar, prevenir e vencer por diversos 

meios. Para este efeito, denúncia algumas das principais manhas do espírito maligno, 

que tem por costume proporcionar aos incipientes um grande número de ocasiões para 

                                                                                                                                                     
acham não os frouxos, mas os fervorosos no serviço de Deus. E com razão, porque esforçando-se da sua 
parte por se vencerem a si mesmos, por combaterem o amor próprio e arrancarem as raízes de todas as 
paixões e tribulações, e sobretudo para alcançarem hábitos virtuosos, vêm como naturalmente a praticar a 
virtude com facilidade e alegria». («Aos Padres e Irmãos de Coimbra», Cartas – Santo Inácio de Loiola, 
pp. 124-55). 
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pecar, colocando-lhes incontáveis obstáculos no caminho do aperfeiçoamento, 

sugerindo-lhes com impetuosidade os desejos ilícitos e oprimindo-os constantemente 

com as tentações, tanto no claustro como no século. Ardiloso, examina a debilidade do 

homem para o atacar no ponto em que o julgar mais frágil, expondo à vista do 

libidinoso as volúpias da carne, oferecendo ao melancólico os amargores e escrúpulos, 

inspirando no sábio a soberba, oferecendo ao rico as delícias. Persistente, durante muito 

tempo inquieta e oprime o espírito humano com as tentações e o tédio, procurando por 

via do desespero e da falta de fé a sua ruína espiritual. Dissimulado, transforma-se em 

anjo de luz1149 para atrair os pensamentos religiosos do homem para o mal, 

persuadindo-o com o pretexto de honestidade e lançando torpíssimos pensamentos 

capazes de desviar os mais justos, os quais, julgando-se imunes a estas astúcias, não se 

preparam convenientemente para reprimir estas inquietações. Perturbador, inflama 

escrúpulos que agitam a tranquilidade do espírito e induz aquele que aproveita na via 

espiritual a alterar o seu modo de ser virtuoso e as suas práticas honestas. Persuasivo e 

conhecedor dos instrumentos que o podem vencer, solicita os incipientes 

demasiadamente fogosos e indiscretos, persuadindo-os a padecerem desmesurados 

sofrimentos do corpo, levando a que uns, continuamente atormentados nas suas 

fraquezas, desistam e outros, com o temor do exemplo oferecido, se desviem do 

caminho para a perfeição. Como forma de enganar os ignorantes e inexperientes, pode 

ainda cessar todas as sugestões para que aqueles, julgando-se livres das inquietações, se 

tornem descuidados e mais facilmente sucumbam aos avanços ardilosos do demónio. 

Sendo inúmeras as artes de enganar usadas pelo demónio, explica o autor que são 

igualmente numerosos os exercícios e os instrumentos para evitar todos os ardis e 

resistir com a força da fé. Neste âmbito, ensina que o principal remédio nas tentações 

consiste no socorro oferecido por Deus, pela beatíssima Virgem, pelo Anjo da Guarda e 

pelo auxílio implorado a outros santos da Igreja. Acrescenta que muito ajuda neste 

sentido não se mostrar pusilânime, mas também não acompanhar os audaciosos; viver 

em contínua guerra interior com a força da mortificação e da abnegação; não fugir 

apenas dos vícios mais graves, mas também abominar os mais insignificantes; não 

esperar, mas antes prevenir o ímpeto do inimigo da alma; tratar os contrários com 

                                                   
1149 Santo Inácio de Loyola faz referência ao «anjo de luz» com idêntico sentido. Na quarta regra para 
sentir e conhecer as moções que se causam na alma, afirma que «É próprio do anjo mau, que se disfarça 
em anjo de luz, entrar com o que se acomoda à alma devota e sair com o que lhe convém a si, isto é, 
trazer pensamentos bons e santos, acomodados a essa alma justa, e, depois, pouco a pouco, procurar sair-
se, trazendo a alma aos seus enganos encobertos e perversas intenções.» (Exercícios Espirituais: 332). 
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contrários, isto é, prevenir as tentações fazendo uso dos seus opostos; contrariar o 

inimigo logo no princípio, enquanto a sua presença e o seu efeito são reduzidos; afastar-

se do ócio, de modo a que o demónio sempre o encontre ocupado; imaginar Deus e o 

Anjo da Guarda sempre presentes; não ter confiança alguma em si e colocar toda a 

segurança em Deus. A finalizar as resoluções para contrariar as astúcias do demónio, 

prescreve um último remédio, mas o primeiro quanto à sua importância e necessidade: 

acorrer ao auxílio do diretor espiritual da mesma forma que um enfermo recorre ao 

médico. 

Nas instruções para vencer os impedimentos que dificultam o aperfeiçoamento 

espiritual, Gusmão ensina também que, para preservar a castidade, vencendo as 

tentações da carne, é necessário tomar precauções antes e no próprio momento em que a 

tentação verdadeiramente oprime o espírito humano. Assim, o primeiro remédio ante 

tentationem consiste em evitar todas as ocasiões de perigo: a convivência e 

familiaridade com os voluptuosos, a leitura de livros desonestos, a intimidade das 

mulheres e suas aparências e o ócio ou tempo mal passado em conversações graciosas e 

indecorosas. Para acautelar as ofensas contra a castidade, aconselha ainda o uso 

frequente dos sacramentos, principalmente a penitência e a eucaristia, uma particular 

afeição à Virgem Maria e, não menos eficaz, o recurso à maceração da carne. E quando 

as soluções anteriores à tentação não produzirem o efeito desejado, instante tentatione, 

ou seja, logo que um pensamento desonesto lhe perturbe a mente, aconselha o sujeito a 

benzer-se de imediato com o sinal da cruz, refugiar-se nas sagradas chagas de Cristo, 

implorar o auxílio da santa Virgem, recordar os novíssimos, sem ansiedade dirigir a 

mente para outros assuntos e, se for possível, acorrer de imediato ao diretor de 

consciência. 

Além das sugestões do demónio, enumera outros impedimentos externos que, na 

ausência do fervor conveniente, atrasam ou impedem por inteiro o cristão que percorre o 

caminho da salvação e da perfeição. De acordo com o entendimento de Gusmão, ainda 

que os impedimentos mais nocivos resultem sobretudo de causas internas e das artes do 

demónio, são igualmente prejudiciais aqueles que a partir do exterior perturbam o 

desejo de aperfeiçoamento. O primeiro perigo apresentado neste ponto reside no 

pensamento de que a negligência dos impedimentos menos graves não impede a 

perfeição, o que faz com que o fervor religioso se torne tépido e a disciplina 

progressivamente se vá afrouxando. A este erro, responde com a exigência de inúmeros 

cuidados que o homem piedoso deve ter para se proteger adequadamente contra os 
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riscos que se consideram menores. Porque dos pequenos danos quase sempre se 

originam os grandes males, relembra que os principais autores de advertências e 

preceitos acerca da vida perfeita a uma só voz afirmam que para alcançar a caridade de 

Deus nenhum exercício pode ser considerado inferior ou insignificante, mas que cada 

um dos mais pequenos deve ser julgado pelo maior. Dirigindo-se aos religiosos, refere-

se à prática comum de todas as ordens religiosas transmitirem e guardarem as suas 

minuciosas regras, ocupando-se da vigilância do seu cumprimento e infligindo penas 

para sua transgressão, invocando uma vez mais o exemplo de Inácio de Loyola que 

muito se ocupou da cura das faltas menores, recomendando com insistência este zelo 

aos companheiros1150. Deste modo, perante o empenho do demónio para que por 

intermédio das faltas menores se chegue aos pecados mais graves, e a posterior ruína de 

todo o edifício espiritual, procura Gusmão persuadir o cristão da necessidade de evitar 

os delitos mais leves, relembrando que Deus, juiz equitativo, premiará qualquer boa 

ação, ainda que mínima, da mesma forma que não deixará sem punição qualquer falta, 

ainda que venial. 

Em seguida, distinguindo os negócios seculares – que pertencem à vida temporal, 

como o comércio, o serviço militar, a política ou os cargos e funções da administração 

civil – dos negócios espirituais – que estão orientados para a vida eterna, em relação aos 

fins, como o cuidado dos doentes e a educação das crianças, e em relação à matéria, na 

administração dos sacramentos e pregação da palavra de Deus –, assevera que estão 

mais expostos aos perigos espirituais aqueles que se imiscuem nos assuntos temporais. 

Neste âmbito, declara que é verdadeiramente impossível servir a dois senhores em 

simultâneo, isto é, amar Deus e o mundo, com a presunção de aplicar ao mesmo tempo 

todo o cuidado no Céu e na terra. Por conseguinte, estabelece que o cristão que 

pretender seguir o modelo de vida de Cristo e dos apóstolos terá de se alhear por inteiro 

dos interesses mundanos. Avisa, por isso, que na vida religiosa, e em particular no 

instituto inaciano1151, são condenados com veemência os ódios, as inimizades e as 

                                                   
1150 Na Companhia de Jesus, a observância das regras do instituto está prevista nas Constituições, 
determinando o fundador da ordem que os companheiros supliquem aos superiores penitências pelas 
eventuais faltas no cumprimento deste dever: «algunas veces entre año todos rueguen al Superior les 
mande dar penitencias por la falta de observar las reglas, porque este cuidado muestre el que se tiene de 
aprovechar en el divino servicio» (Const 3:291). 
1151 Sendo o desmesurado cuidado dos negócios seculares um dos principais impedimentos para a via de 
perfeição, ordena o fundador da ordem jesuíta que «que los de la Compañía no se occupen en negocios 
seculares, aunque píos; más que a ninguno conviene al General [B] no se occupar en los tales, ni en otras 
cosas, aunque pías, no pertinentes a la Compañía, de manera que le falte tiempo y fuerzas para lo que toca 
a su officio, que pide más que todo el hombre» (Const 9: 793); «Porque la Compañía más enteramente 
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perturbações que advêm dos negócios temporais, uma vez que o religioso tem obrigação 

de reconhecer mais facilmente os danos que daí resultam, como a perda de tempo, o 

prejuízo do espírito, as ocasiões para pecar, o enfraquecimento da devoção e a 

consequente condenação eterna. Assim, para combater a inclinação do homem aos bens 

materiais e aos encantos do mundo, propõe três remédios rigorosos: a mortificação dos 

afetos dedicados aos parentes, especialmente os que incitam o religioso a imiscuir-se 

nos negócios mundanos; o recolhimento interior, pois na presença de uma multidão 

maior é a possibilidade de contactar com o mal; finalmente, uma apertada atenção dos 

superiores aos irmãos religiosos que, em nome da caridade ou de laços de parentesco, se 

envolvam nos negócios externos1152. 

Um grave impedimento para a via da perfeição cristã, segundo Gusmão, é também 

o afeto imoderado para com os familiares, sobretudo tratando-se dos religiosos mais 

jovens1153. De acordo com as suas palavras, a não ser que confine o amor dos parentes 

dentro de limites ajustados, o principiante nas matérias do espírito tende a afastar-se da 

perfeição religiosa por diversos motivos. Atendendo a esta perspetiva, a dilação na 

pátria pode ser muito nociva para aquele que deseja a perfeição, e sobretudo para o 

incipiente na vida religiosa que se detém em casa dos pais, porque sendo seduzido pelas 

carícias do pai e lágrimas da mãe, hesita na vocação, fica surdo aos apelos de Deus e de 

                                                                                                                                                     
pueda attender a las cosas spirituales de su professión, dexe, quanto fuere possible, todos negocios 
seglares» (Const 6: 591). 
1152 Recomenda Santo Inácio que o jesuíta abandone por completo o mundo, as suas honras, famas e 
estimações, imitando em tudo Cristo, na pobreza, nas injúrias e nas afrontas, para maior proveito 
espiritual: «Asismismo es mucho de advertir a los que se examinan, encareciendo y ponderándolo delante 
de nuestro Criador y Señor, en cuánto grado ayuda y aprovecha a la vida espiritual aborrecer en todo, y no 
en parte, cuanto el mundo ama y abraza; y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo 
nuestro Señor ha amado y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta 
diligencia honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña; así los 
que van en espíritu, y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo 
contrario: es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de su Señor, por su debido amor y reverencia; 
tanto que, donde a la su divina Majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, 
desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, y ser tenidos y estimados por locos, no dando ellos 
ocasión alguna de ello, por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro Criador y Señor Jesucristo, 
vistiéndose de su vestidura y librea; pues la vistió él por nuestro mayor provecho espiritual, dándonos 
ejemplo que en todas cosas a nosotros posibles, mediante su divina gracia, le queramos imitar y seguir, 
como sea la vía que lleva los hombres a la vida» (Const, «Primero Examen Y General»: 101). 
1153 Corroborando estas denúncias, João António Andreoni, secretário de Gusmão no seu primeiro 
provincialato, identifica o amor dos parentes como uma das causas da perdição de muitos noviços, ainda 
daqueles que foram instruídos por mestres de conhecida virtude, que os ensinaram com boa doutrina e o 
seu exemplo, «porque deixando de usar os meyos, que são necessarios pera perseverar; e afastando-se de 
Deos, se derretem como o assucar na agoa, com o amor dos Parentes; ou como cera perto do fogo nas 
ocasiões de qualquer escândalo, pella maa criação que tiveraõ em sua casa, e pello leite que beberaõ das 
escravas viciosas, ou porque habituados a mandar ao escravo com arrogancia, naõ se sabem sogeitar a 
outrem na Religiaõ, e de qualquer aperto se enfadaõ» (Bras. 3-2, f. 249v). 
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novo se entrega aos amores profanos; levado pelo amor dos mais próximos, divertido 

pelas suas promessas e lisonjas, reassume os costumes e liberdades anteriores e amolece 

a disciplina do espírito; estimulado pelos conselhos dos parentes que, à imagem das 

abelhas que cercam uma flor, a cada hora o inquietam, aproveita a ocasião para se 

desviar da eleição anteriormente tomada e é conduzido à perdição eterna. Segundo a 

explicação do padre jesuíta – com larga experiência no ensino e no governo dos mais 

novos e dos irmãos religiosos, lembremos – também a pobreza ou as desgraças dos mais 

próximos podem originar o afastamento do religioso mais inexperiente do perfeito 

serviço de Deus, sempre que, impressionado com estes infortúnios, se descuide da 

salvação própria, envolvendo-se em danosos negócios temporais por ambicionar ganhos 

para os outros. Junto com a convivência familiar e as visitas dos mais próximos, 

também a sua recordação por meio de cartas pode ser perniciosa para o que vive no 

estado religioso, por habitualmente conterem narrações de desgraças de tal modo 

exageradas que o perturbam e não raras vezes o fazem decidir, por piedade, voltar para 

casa. 

Identificando o excessivo amor familiar como causa destes danos, o sacerdote 

jesuíta recomenda que aquele que corajosamente renunciou ao mundo progressivamente 

modere estes afetos para se conservar firme na sua vontade de aperfeiçoamento, 

sugerindo para tal três remédios capazes de curar esta desordem espiritual. O primeiro 

diz respeito ao conhecimento da doença, isto é, reconhecer por inteiro a desordem dos 

seus sentimentos, perceber quando a piedade e caridade dos mais próximos o afastam da 

virtude e o guiam para afeições desordenadas. Em seguida, recomenda que dedique aos 

familiares apenas o amor espiritual que a caridade exige, procurando afastar-se deles 

por completo e evitar as visitas, as conversações, as cartas, o envio de mensageiros ou a 

admissão de presentes. Ainda assim, seguindo Santo Agostinho, avisa que o mais 

importante de todos os remédios para eliminar a afeição excessiva dos mais próximos é 

o amor a Deus, em conjunto com a lembrança da promessa evangélica, de forma a 

eliminar os desregrados afetos da carne e do sangue e convertê-los em amor 

espiritual1154. 

                                                   
1154 Refere-se Gusmão à promessa de Cristo «et omnis qui reliquit domum vel fratres aut sorores aut 
patrem aut matrem aut uxorem aut filios aut agros propter nomen meum centuplum accipiet et vitam 
æternam possidebit» (Mateus 19, 29). Nas Constituições avisa Santo Inácio os que desejam entrar na 
ordem que é necessário o abandono de toda a afeição carnal e sua conversão em espiritual, estimando os 
familiares mais próximos apenas com o amor que a caridade requer: «Cada uno de los que entran en la 
Compañía, siguiendo el consejo de Cristo nuestro Señor: qui dimiserit patrem etc., haga cuenta de dejar el 
padre y la madre y hermanos y hermanas, y cuanto tenía en el mundo; antes tenga por dicha a sí aquella 
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Na opinião de Gusmão, o amor desmedido da pátria impede também a perfeição 

da alma, principalmente dos mais novos que ainda não arraigaram as raízes na virtude, 

visto que os danos que provêm da convivência com os mais próximos com muita 

dificuldade se podem reprimir na terra da família. Neste sentido, para que o religioso 

possa examinar o seu comportamento e reformar a sua conduta, censura as formas de 

amor desmedido pela pátria, visível quando o sujeito está afastado de casa e deseja 

ardentemente voltar para junto dos familiares e amigos ou quando se demora na terra de 

origem e de lá dificilmente pode ser arrancado, contrapondo o amor moderado, próprio 

do religioso que age com indiferença tanto no momento da chegada como da partida. 

Sendo a amizade, nas suas múltiplas facetas, um tópico recorrente na literatura de 

comportamento social, Alexandre de Gusmão identifica também os diversos géneros da 

afeição particular que costumam ser condenados pelo diretor espiritual e pelos 

superiores: a amizade consanguínea, que liga com natural benevolência os que se 

relacionam por laços de sangue; a amizade dos conterrâneos, que une os que partilham 

um amor comum, mas desordenado, pela pátria; a amizade da discórdia, quando vários 

num só ponto se juntam para mudar o estado da religião ou os costumes dos 

antepassados; a amizade entre idades desiguais, quando um jovem se junta com um 

mais velho na afeição pessoal e nos ofícios; a amizade de dois ou mais adolescentes, 

ligados por uma certa benevolência afetuosa ou intimidade excessiva. E sublinhando 

quanto as distintas formas de amizade pessoal entravam a perfeição, relembra que todos 

os mestres nos seus escritos desaprovam unanimemente a familiaridade dos amigos e 

recomendam o seu afastamento da comunidade religiosa, atendendo a que este género 

de relações amorna ou extingue o fervor espiritual que inflama a caridade, expulsa o 

amor divino do coração piedoso e reduz a familiaridade com Deus. Opondo assim a 

amizade particular à caridade divina, convoca os testemunhos de Laurentio 

Justiniano1155 e Tomás de Kempis1156 para assegurar que este inimigo do amor de Deus 

                                                                                                                                                     
palabra: qui non odit patrem et matrem, insuper et animam suma, non potest meus esse discipulus. Y así, 
debe procurar de perder [C] toda la afición carnal, y convertirla en espiritual con los deudos, amándolos 
solamente del amor que la caridad ordenada requiere, como quien es muerto al mundo y al amor propio, y 
vive a Cristo nuestro Señor solamente, teniendo a Él en lugar de padres y hermanos y de todas las cosas» 
(Const, «Primero Examen Y General»: 61). A vontade de total desapego dos bens do mundo para servir a 
Deus na religião é reiterada ainda no capítulo IV do Primero Examen Y General: «De algunas cosas que 
más conviene saber a los que entran, de lo que han de observar en la Compañía»: «que todos los que 
pretenden entrar en la Compañía, antes que en alguna Casa o Colegio della comiencen a vivir en 
obediencia, deben distribuir todos los bienes temporales que tuvieren y renunciar y disponer de los que 
esperaren» (Const, «Primero Examen Y General»: 53). 
1155 S. Lourenço Justiniano refere os efeitos prejudiciais da conversação fraterna: o espírito é distraído, a 
compunção anulada, a graça subtraída, o próximo mal edificado, a oração desordenada, a confiança 
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prejudica fortemente a caridade fraternal, produz o escândalo da comunidade, transgride 

a justiça comum e destrói a disciplina familiar1157, recomendando, por isso, o exercício 

da oração como forma de contrariar toda a familiaridade molesta com os homens. 

Para Gusmão, os vícios e os costumes depravados constituem também um grande 

impedimento para o aumento das virtudes, porque de tal modo iludem com a aparência 

de comportamentos honestos que corrompem o brilho da vida espiritual e mancham a 

flor da graça florescente com o contágio do mau exemplo. Neste contexto, observa que 

nos colégios – realidade que conheceu por inteiro, enquanto aluno, mestre, professor e 

reitor –, os procedimentos desonestos difundem-se usualmente entre todos os 

companheiros, mesmo os de idade mais avançada, mas é sobretudo junto das crianças e 

adolescentes de virtudes imaturas que os vícios observados nos mais antigos insinuam e 

espalham o veneno da depravação. Por isso, acentua, se a malícia do mau exemplo é 

capaz de enlanguescer a santidade mais sólida, debilitar a virtude mais constante e 

degenerar paulatinamente o sentimento religioso mais firme dos proficientes e perfeitos, 

com mais facilidade oprime os incipientes, mais desprotegidos e inseguros. Conhecidos 

os perigos deste inimigo da alma, para o derrotar, Gusmão aconselha a aplicação de um 

duplo remédio: propõe em primeiro lugar, que os prelados não só ordenem, ensinem e 

prescrevam com a palavra, não só comovam, instruam e alumiem com o exemplo, mas 

também procurem com grande zelo que os jovens sejam afastados de todo o contacto 

com os indecorosos e os tépidos, para assim afastar as ovelhas rugosas do rebanho são, 

lançar fora do cesto a maçã apodrecida; num segundo ponto, recomenda a todo o cristão 

que deseja alcançar a perfeição que evite a pestífera companhia dos ímpios, não observe 
                                                                                                                                                     
perdida, a consciência obscurecida e o tempo precioso consumido de modo prejudicial. (Cap. XXII. 
«Quod in collegiis Deo dic atis moderate, modesteque cum proximis conversandum sit propter multa, 
quae in eisdem conversationibus eveniunt pericula. Et qualis esse debeat habitantium in monasterio mutua 
& fraterna conversatio», Opera Omnia sive Penus Instructissima Rei Totius Theologica Ascetica, ac 
Concionatoria. Lugduni, Sumptibus Michaëlis Cheualier, MDCXXVIII, p. 129). 
1156 Gusmão recorre a Tomás de Kempis para mais facilmente definir a amizade verdadeira ou o amigo 
verdadeiro e religioso que aproxima o cristão de Deus e estima a salvação da sua alma, que se alegra com 
o seu aperfeiçoamento espiritual e o seu progresso na caridade, e não aquele que exteriormente o favorece 
e aplaude. (A. GUSMÃO, Compendium Perfectionis Religiosae, p. 130). 
1157 A respeito dos malefícios que advêm das amizades particulares, Santo Inácio, nas regras que ordenam 
o funcionamento da Companhia de Jesus, aconselha a que os religiosos renunciem ao amor próprio e aos 
afetos na relação com os outros, salvo nos aspetos que servissem a perfeição de ambos: «Cada uno de los 
que entran en la Compañía (...) debe procurar de perder toda la afición carnal y convertirla en espiritual 
con los deudos, amándolos solamente del amor que la caridad ordenada requiere, como quien es muerto al 
mundo y al amor propio, y vive a Cristo nuestro Señor solamente, teniendo a él en lugar de padres y 
hermanos, y de todas las cosas» (Const, «Primero Examen Y General»: 61); «Y sean exhortados a 
menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es posible, de sí el amor de todas 
las criaturas por ponerle en el Criador de ellas, a Él en todas amando y a todas en Él, conforme a la su 
santísima y divina voluntad» (Const 3, «Del conservar y aprovechar los que quedan em probación»: 288). 
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o exemplo dos tíbios que aconselham o mal e evite completamente a relação de amizade 

dos viciosos. 

Como explica o padre jesuíta, a grande familiaridade dos seculares constitui 

também um claro impedimento da perfeição, porque habitualmente diminui o fervor da 

caridade, já que a conversação prolixa dos seculares tanto desvia completamente o 

pensamento do religioso do serviço amoroso de Deus como lhe retira a alegria 

espiritual. E uma vez que os religiosos se despediram do mundo e os seculares se 

mantêm ligados às suas lisonjas e ilusões, aconselha que se proceda com os seculares do 

mesmo modo que recomendou para os familiares, salvo se, conforme ao instituto 

jesuíta, as relações forem orientadas para a ajuda do próximo. Por conseguinte, apenas 

considera legítimas as conversações sobre matérias que se destinem à piedade e glória 

de Deus, desaprovando veementemente que os religiosos se entreguem a gracejos, ditos 

espirituosos e chocarrices ou que tagarelem irrefletida e desavergonhadamente, muitas 

vezes com desagrado de outros. Acrescenta ainda que embora o homem devoto deva 

evitar o diálogo com os que vivem no século, mais deve temer a sua familiaridade, de 

onde provém a maior ruína espiritual, e em particular se a intimidade for de príncipes, 

magnates, mulheres e adolescentes, considerando que nestes costumam esconder-se as 

ciladas do diabo. A estes enganos que enlaçam a razão dos cristãos, e, em particular, dos 

que vivem no estado religioso, Gusmão adiciona mais três que em muito dificultam a 

sua salvação: o tempo gasto ociosamente, as digressões erráticas fora do claustro ou da 

cela e as recreações profanas ou enganosamente religiosas que, no seu conjunto, 

concorrem para uma desordenada disposição de espírito que em muito contraria a 

desejada ascensão ao cume da perfeição evangélica. 
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Conclusão 

 

 

Entre os religiosos da Companhia de Jesus da Assistência do Brasil, na centúria de 

Seiscentos e inícios de Setecentos, Alexandre de Gusmão foi porventura o autor 

espiritual, pedagogo e missionário que melhor condensou, no quadro de um projeto de 

intervenção social, muitos dos temas amplamente discutidos por moralistas e teólogos, 

retomando e reajustando as anteriores discussões acerca dos métodos de evangelização, 

propondo instruções para a reforma dos comportamentos morais, religiosos e 

espirituais, tanto no âmbito individual como familiar, participando no esforço da 

hierarquia da Igreja Católica de disciplinar as formas de vida e renovar as ações 

pastorais dos eclesiásticos, sobretudo no que respeita aos usos sacramentais. 

Correspondendo à matriz das vidas e biografias devotas dos religiosos da 

Companhia de Jesus, organizadas e redigidas segundo princípios retóricos orientados 

para um fim bem determinado, usualmente para a promoção de causas de beatificação e 

canonização ou, em sentido mais amplo, para a afirmação universal da ação missionária 

da Ordem de Loyola, facilmente se percebe que todos os documentos referentes à 

formação académica e sacerdotal de Alexandre de Gusmão e aos múltiplos cargos que 

exerceu no seio da Ordem – textos eivados de um claro propósito laudatório que, no 

entanto, é corroborado por testemunhos coetâneos… – apontam para a imagem de um 

homem santo, modelo das virtudes da humildade, caridade, modéstia, castidade e 

prudência, zeloso na observância das regras religiosas, exemplo vivo da pobreza 

evangélica e de tal modo afeiçoado às práticas disciplinares e aos exercícios de oração e 

devoção que nele reconheciam os seus pares e discípulos a autoridade e legitimidade 

para orientar o comportamento moral e espiritual dos irmãos religiosos (em especial os 

mais novos) e dos fiéis cristãos. Com efeito, no conjunto da sua obra escrita, em 

tratados de afetuosa devoção a Jesus nascido no presépio ou a Cristo sofrente na cruz, 

no compêndio dos favores com que a Virgem agraciou os jesuítas que mais se 
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assinalaram no seu serviço e na defesa das verdades essenciais da fé (em especial da 

pureza original e da imaculada Conceição de Maria), na exposição alegórica dos 

princípios fundamentais da doutrina cristã (ensinando e explicando a importância dos 

mandamentos da lei de Deus, difundindo a utilidade dos sacramentos e exortando ao 

exercício das virtudes teologais e morais), ao mesmo tempo que propôs em pormenor as 

diferentes vias de acesso à perfeição cristã, representou inteiramente as formas mais 

características do apostolado jesuítico, servindo uma estratégia de exaltação da 

Companhia de Jesus por meio de uma contínua glorificação dos mártires, santos, 

superiores, religiosos e escritores que vestiram o hábito de Santo Inácio. Guiando-se, 

segundo os testemunhos, pela «imagem de Cristo» na busca da perfeição individual, 

entregou-se a uma vida ascética de rigor e austeridade, de assídua penitência e 

eucaristia, de constante mortificação, de oração continuada, de piedade interior e de um 

particular afeto a Cristo e à Virgem. Pelo seu exemplo de vida e pelo apreço devido aos 

seus escritos, morreu em universal opinião de santidade, iniciando-se um processo de 

canonização que, apesar dos factos miraculosos registados em pormenor com as datas, 

os testemunhos e os intervenientes nos prodígios que a este venerável padre foram 

atribuídos, acabou por ser interrompido no contexto da expulsão dos jesuítas do império 

português. 

A verdade é que, tendo vivido e morrido em fama sanctitatis, o padre Gusmão 

acabou por se envolver, direta ou indiretamente, nas acesas discussões que nas últimas 

décadas de Seiscentos opuserem os inacianos em terras brasílicas, confrontando os 

ideais do padre António Vieira em matéria de administração dos índios, da formação do 

clero autóctone e das estratégias de evangelização de maior proveito espiritual do 

próximo, em especial dos indígenas dispersos pelas montanhas e selvas. Como tivemos 

ocasião de demonstrar, nesta contenda entre os alexandristas ou «grupo dos 

estrangeiros» – partidários de um projeto de educação e doutrinação dos índios 

desenvolvido a partir dos colégios – e os vieiristas – defensores da missionação dos 

indígenas em aldeamentos afastados dos centros populacionais –, por vezes influenciado 

pelos jesuítas italianos Benci e, sobretudo, Andreoni, e pelo flamengo Roland, Gusmão 

interveio no sentido de defender os interesses da Companhia de Jesus e dos próprios 

moradores e escravos, numa volúvel relação de forças com os colonos, os governantes 

locais e os representantes da coroa. Em resultado da diferença de pensamento acerca das 

orientações da atividade pastoral (catequética e educativa) em terras da América 

Portuguesa, o padre Gusmão acabou incluído pela historiografia deste período, 
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maioritariamente afeta ao padre Vieira, fosse pela sua defesa entusiástica das missões 

entre os índios, fosse pelo poder persuasivo da sua oratória, no conjunto dos jesuítas que 

se recolheram ao fausto e conforto dos colégios, distanciados do fervor de 

evangelização que guiou o pensamento dos primeiros inacianos. Injustificadamente, 

concluímos, ponderando os seus contributos para a doutrinação, instrução e proteção 

dos índios, embora, reconheça-se, a documentação consultada aponte para que o seu 

labor pastoral se tenha dirigido especialmente para a assistência espiritual aos colonos, 

administrando-lhes, ou organizando, os consueta ministeria definidos na fórmula do 

instituto inaciano. 

Com raiz nas conceções pedagógicas humanistas, mesmo se conhecidas por via 

indireta, os princípios didático-morais de Gusmão devem ser enquadrados na copiosa 

literatura jesuítica de intervenção social, moral e religiosa com vista à reforma dos 

costumes e renovação do sentimento e das práticas espirituais. Ao longo do estudo, a 

propósito das numerosas instruções fornecidas pelo autor para a reforma de 

comportamentos individuais, familiares e sociais, usamos o muito discutido conceito de 

«disciplinamento», entendendo-o não como imposição de uma disciplina coerciva e 

punitiva – com recurso aos instrumentos que amoldaram uma pedagogia do medo –, 

mas como recurso a estratégias pedagógicas e persuasivas (a leitura de livros que 

conduzissem à boa prática moral e espiritual, a utilização didática de imagens, os 

sermonários exortativos à piedade e à conversão dos pecadores, as representações 

teatrais e as procissões barrocas de grande espetacularidade). Na orientação moral e 

espiritual dos cristãos, tendo a preocupação de regular os comportamentos individuais, 

familiares e sociais – e partindo do pressuposto de que por meio da educação cuidada da 

criança se pode chegar à reforma da sociedade –, o padre jesuíta aconselha que os filhos 

sejam disciplinados desde a puerícia, responsabilizando os pais e os mestres pela «boa 

criação» dos meninos nas letras e nos bons costumes. 

Demonstrando que a preocupação com a boa criação dos meninos sempre foi tida 

por especial obrigação da Companhia, por vontade de seu fundador, Gusmão incentiva 

os progenitores a assegurar a educação cristã dos filhos, sempre ad maiorem Dei 

gloriam e para o bem da alma do próximo. Neste sentido, valoriza a instrução em meio 

familiar, salientando a importância, a obrigação e a utilidade da formação moral e 

religiosa das crianças, instruindo os pais e os mestres nas linhas essenciais para a 

morigeração dos menores. Herdeiro da pedagogia escolástica que funda a organização e 

o plano de estudos enunciados na Ratio Studiorum para governo de todos os colégios 
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jesuítas, a par da regulação completa da vida dos estudantes – com indicação de tempos 

e modos de estudo, períodos de recreio e de férias, vestuário apropriado, relações entre 

alunos e destes com os professores, oração e frequência dos sacramentos… – Gusmão 

regulamenta o recurso aos castigos físicos, julgados essenciais para a boa criação dos 

meninos e apresentados como próprios dos pais que amam os filhos com verdadeiro 

amor. Neste ponto, como noutros cuidados sugeridos para a boa educação dos filhos, é 

possível reconhecer alguma «modernidade» no pensamento pedagógico de Gusmão, 

aproximando-se o seu pensamento das conceções pedagógicas de Locke ou Fénelon, 

seus contemporâneos. Na verdade, revelando ser sensível ao domínio da psicologia 

infantil, tanto na Arte de Criar bem os Filhos na Idade da Puerícia como no 

Regulamento composto para o Seminário de Belém da Cachoeira, recomendou 

moderação na aplicação da disciplina, considerou a utilidade e os perigos dos jogos e de 

outros entretenimentos (com a distinção entre os que sendo honestos, conjugando o 

recreio com a aprendizagem, permitem a ocupação do tempo e fuga da ociosidade, por 

oposição aos que distraem os jovens da companhia de Deus e os encaminham para a 

perdição) e aconselhou especial cuidado na criação das meninas, concedendo que, junto 

com os ofícios manuais caraterísticos das donzelas, aprendessem a ler, escrever e 

contar, e aquelas que fossem destinadas à vida monacal pudessem mesmo aprender os 

princípios da língua latina. Declarando o propósito de criar os meninos com santos e 

honestos costumes, principalmente no temor de Deus e inclinação às coisas espirituais, 

a fim de saírem no futuro religiosos virtuosos ou indivíduos distintos pela perfeição de 

vida, Gusmão completa as normas para a formação académica e religiosa dos meninos 

com pormenorizadas instruções para orientar os cristãos, incluindo os estudantes, na 

eleição do estado de vida, despertando vocações para a empresa missionária ou 

reformando os comportamentos morais e religiosos daqueles que vivem no século. 

Defendendo que pela renovação interior do indivíduo se pode chegar à reforma da 

sociedade, Alexandre de Gusmão esforça-se também por cumprir a solicitação de 

Trento para que as autoridades eclesiásticas promovessem a disciplina eclesiástica. No 

conjunto da sua obra, de modo direto ou figurado, fornece uma série de avisos e de 

conselhos que visam reformar a atuação dos religiosos, instruindo-os na prática correta 

dos ofícios ministeriais, definindo uma ars predicandi dirigida para a explicação da 

palavra de Deus, exortando-os a ouvir confissões e celebrar missa com a dignidade que 

estes atos encerram, instando-os a afastarem-se de qualquer ocasião de escândalo, com a 

consideração do mais elevado grau de perfeição que o estado por eles escolhido obriga, 
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enquanto representantes de Cristo entre os cristãos. Em correlação com a reforma da 

atuação dos eclesiásticos, compendiou regras destinadas a renovar a vivência religiosa e 

espiritual dos moradores, valorizando a prática dos sacramentos (instruindo-os para a 

confissão inteira, a comunhão frequente, a antecipação do batismo, a legitimação das 

práticas associadas ao matrimónio, exigindo a celebração religiosa e o cumprimento dos 

preceitos do direito canónico…), incutindo o amor aos mandamentos e ódio ao pecado, 

explicando a verdade da fé, divulgando formas de piedade cristã e devoções 

cristológicas e marianas. Ainda no quadro da disciplina religiosa e espiritual dos fiéis, 

no contexto da contra-reforma (e são numerosas as vezes em que remete para as 

discussões e os decretos do Concílio de Trento), refira-se a sua ação de doutrinação e 

combate às heresias (refutando teses heréticas de Ário, Lutero ou Calvino), participando 

na defesa dos dogmas da fé católica, como a pureza original e a imaculada conceição de 

Maria e a santíssima Trindade, ou revalorizando sacramentos contestados pelos 

protestantes, integrando-se também neste domínio na ampla produção literária que a 

Companhia de Jesus dedicou a estas questões mais controversas. 

Ainda que os seus conselhos se destinem em primeiro lugar aos estudantes e 

noviços jesuítas, instruindo-os para a progressão nos estudos e na vida espiritual, 

Gusmão procura persuadir todos os cristãos de que, com a consideração das palavras e 

do exemplo de Jesus Cristo (do presépio à cruz), as devoções marianas e o constante 

desengano por via da meditação dos novíssimos, não só aos pecadores é concedida a 

conversão à fé cristã pelo arrependimento como a todos os devotos é possível aceder à 

perfeição de vida e à salvação eterna, independentemente do estado em que vivam, 

embora sublinhe que os religiosos, pelos efeito dos votos professados, têm maior 

obrigação, mas também maior facilidade, pelo contacto com Deus e o afastamento dos 

laços do mundo, de alcançar a completa união amorosa com Deus. 

No conjunto dos seus textos, o P.e Gusmão manifesta um sentimento religioso que 

oscila entre a profunda consciência da condição pecadora do homem e a esperança no 

socorro divino, próprio de um homem fortemente dominado pela angústia motivada 

pela incerteza da salvação da alma – insegurança que, aliás, atinge muitos autores 

espirituais dos séculos XVI-XVIII, pensemos no oratoriano Manuel Bernardes, por 

exemplo –, agravada pela consideração do reduzido número dos que se salvam frente aos 

muitos que são sentenciados à condenação eterna aos tormentos infernais. Definindo e 

acomodando à sua doutrina alguns dos conceitos mais determinantes (e amplamente 

debatidos) da teologia cristã, como a predestinação, a justificação, a graça santificante e 
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as boas obras exigidas aos justos para a confirmação da sua bem-aventurança no juízo 

particular, organiza as regras fundamentais para «bem viver para bem morrer»: por 

meio de conselhos que se estendem a todos os cristãos, leigos e eclesiásticos, exorta-os 

ao desengano de todos os bens materiais, alerta-os para os perigos do mundo, da carne e 

do demónio, incita-os a uma verdadeira contrição dos pecados e a uma renovação 

interior, fornecendo modelos de virtudes e de comportamentos morais e espirituais que 

servem de guia a todos os que buscam a perfeição de vida e o prémio do gozo eterno. 

Propondo uma espiritualidade acentuadamente cristocêntrica, fundamenta toda a 

esperança do cristão, e toda a redenção humana, na fé deposta nos mistérios do 

nascimento e da paixão e morte de Cristo. Por meio das suas obras, fornece aos leitores 

devotos um itinerário espiritual em volta da palavra e do exemplo de Jesus, expondo, de 

modo simples mas profusamente ilustrado, os dogmas estruturadores do cristianismo, 

do Jesus Menino (num discurso emotivo que explora a figura afetuosa e frágil do Deus 

encarnado na pobreza do presépio para doutrinação dos soberbos e pecadores) ao Cristo 

Redentor (compondo um retrato impressivo do Cristo sofrente, humanizado, 

sacrificado, capaz de mover os pecadores ao arrependimento e à conversão de vida por 

força do amor de Cristo na cruz). Com igual propósito de aperfeiçoamento espiritual, 

divulga e defende diferentes formas de devoção mariana, aconselhando os cristãos a 

recorrerem à sua intercessão junto do Filho para o fim da salvação eterna. Tendo a 

Companhia de Jesus sempre pleiteado em favor da defesa da puríssima Conceição de 

Maria desde os seus primeiros tempos – de Santo Inácio a Diego Laínez, que tomou 

parte de forma decisiva na Sessão V do Concílio de Trento na defesa da pureza original 

da Mãe de Deus, sem mácula do pecado original, passando por autores de relevantes 

tratados marianos –, Alexandre de Gusmão, explicando e difundindo diferentes títulos 

atribuídos à Virgem (intercessora, advogada, senhora, mãe), encarece os múltiplos 

benefícios com que são agraciados os seus devotos, nomeadamente o favorecimento na 

hora da morte e o socorro nas penas do Purgatório, salientando a importância de criar os 

meninos na devoção da Virgem para conservarem a castidade e demais virtudes. No 

entanto, para que este socorro se concretize, Gusmão aconselha os fiéis, religiosos e 

leigos, a zelar pela devoção do rosário e promover a piedade cristã por meio de 

confrarias. 

De modo a desenganar os descuidados nos assuntos do espírito e promover a 

conversão dos pecadores, o P.e Gusmão propõe variadas meditações dos novíssimos, 

seja por documentos propostos para reflexão, seja por discursos alegóricos, seja por 
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pormenorizadas descrições da «geografia do além» (recorrentes em autores coevos que 

compuseram tratados em torno dos últimos fins do homem). Assim, para que o cristão 

possa acertar na verdadeira eleição, insistindo numa estratégia discursiva de 

representação antinómica (céu/ inferno, salvação/condenação, Predestinado/Precito, 

Pomba/Corvo), além de expor os mistérios da doutrina cristã de forma alegórica (e por 

isso mais deleitosa, por suscitar a curiosidade e aguçar o engenho de decifração dos 

enigmas e das representações emblemáticas), o padre jesuíta aponta as diferenças entre 

o Céu e o Inferno – descrevendo os lugares, elogiando os moradores, louvando os 

prémios reservados aos justos e ameaçando com os tormentos aplicados aos precitos 

(sem perdão e sem alívio) – e enuncia os passos para seguir pelo caminho estreito da 

salvação e evitar o largo da perdiçao infernal. Neste âmbito, aconselha que considere de 

forma contínua o fim extraterreno da alma e conheça a grande necessidade de uma 

preparação atempada para merecer uma «boa morte», recebendo os últimos sacramentos 

para a purificação da alma: a confissão, a comunhão e a extrema-unção. Além de 

sublinhar os perigos de uma morte sem aviso, empenhou-se em divulgar a doutrina 

católica acerca do Purgatório, recomendando a intervenção dos vivos em favor das 

necessidades das almas dos fiéis defuntos por meio de sufrágios, como as missas, as 

orações, as esmolas e outras obras piedosas, eficazes para diminuir a permanência dos 

espíritos em purgação nos tormentos temporários. 

Da leitura do conjunto dos textos de Alexandre de Gusmão ressalta uma constante 

preocupação em definir e ensinar percursos de perfeição religiosa e espiritual acessíveis 

aos vários estados de vida, instruindo os fiéis nas tradicionais vias de acesso à perfeição 

– via purgativa, via iluminativa e via unitiva –, num processo de progressivo 

aperfeiçoamento interior que começa com as lições reservadas aos incipientes para a 

purificação da alma, libertando-a dos vícios e pecados, seguindo-se os documentos para 

os proficientes, instruídos no exercício de atos virtuosos, e culminando com os 

conselhos dirigidos aos perfeitos, conduzindo-os ao gozo da união amorosa com Deus. 

Sugerindo a consideração das palavras e do exemplo de Cristo por compêndio dos 

atributos da perfeição, persuadindo a sua imitação na prática das virtudes teologais e 

morais, demora-se na explicação dos principais meios para alcançar a perfeição de vida 

cristã. Neste sentido, com propósito didático, define o exercício da oração, distinguindo 

as modalidades de oração vocal e mental, de meditação e também de contemplação, 

embora remeta as explicações sobre esta última para outros autores que escreveram para 

leitores mais eruditos e instruídos nas matérias espirituais. De um modo abreviado, 
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retomando exposições anteriores, sendo evidente (e natural) o decalque dos Exercícios 

Espirituais de Santo Inácio, ordena a disposição necessária ou preparação para orar, 

enuncia as adições da oração, aponta as práticas de meditação, indica os frutos da 

meditação, previne as tentações durante a oração e ensina, seguindo de perto a lição 

inaciana, os três modos de oração. Junto com a oração, entre os meios essenciais para o 

aperfeiçoamento do espírito, definindo e exemplificando diferentes formas de disciplina 

(interior e exterior), sublinha a necessidade da mortificação para todos os que aspiram à 

salvação eterna, não deixando de referir aqueles que devem com mais frequência 

mortificar-se, sugerindo as formas mais eficazes e advertindo para os efeitos nocivos 

dos excessos de zelo na sua prática, reprovando as manifestações de escândalo 

derivadas das disciplinas públicas. 

Para que o cristão possa caminhar seguro na via da perfeição e salvação eterna, 

Gusmão aconselha, entre os principais instrumentos para este fim, o sacramento da 

eucaristia, determinando em pormenor tanto o modo de ser fielmente celebrada como de 

ser devotamente recebida, insistindo na comunhão frequente. De igual modo, 

recomenda o uso amiudado do sacramento da penitência, enunciando um método para 

examinar a consciência, fornecendo as instruções essenciais para que os penitentes se 

preparem adequadamente antes, durante e após a confissão e identificando os abusos, 

isto é, as irregularidades que devem ser evitados. O terceiro instrumento inculcado por 

Gusmão, seguindo as práticas usuais no seio da Companhia, é o exame de consciência, 

distinguindo o exame geral (definindo as suas partes) do exame particular, considerado 

essencial para o autoconhecimento e a inerente conversão interior. Outro instrumento da 

perfeição, de acordo com o jesuíta, resulta do ministério da palavra de Deus, nas formas 

de exortação, direção espiritual e lição espiritual. Por fim, recomenda a manifestação de 

consciência, determinando quem está obrigado a descobrir a consciência e a quem, com 

que finalidade e de que modo deve ser aberta. Deste modo, salienta a importância de o 

cristão beneficiar da segurança de ter um diretor espiritual, confiando-lhe as leituras, a 

prescrição de exercícios espirituais e as orientações que conduzam à perfeição dentro do 

seu estado de vida. Guiados por quem tem maior experiência e um conhecimento mais 

aprofundado nas matérias do espírito, o cristão poderá igualmente ultrapassar os 

principais impedimentos da perfeição. Neste âmbito, Gusmão instrui os fiéis para que 

saibam reconhecer e vencer os impedimentos de ordem interna, como a vontade 

desordenada, as paixões exacerbadas, os maus hábitos ou a tepidez na vivência 

religiosa, ou ainda os embaraços externos, apontando as formas de se prevenir das 
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múltiplas astúcias do demónio e sugerindo os remédios contra as tentações da carne, 

não deixando de alertar para os perigos que resultam de negligenciar os vícios menos 

graves, o envolvimento em negócios seculares, os afetos desmedidos para com os 

parentes, o amor da pátria, as amizades privadas e os maus exemplos que daí advêm ou 

ainda a familiaridade dos seculares. 

Assim, por meio de um discurso com finalidades catequéticas que muitas vezes se 

socorre do deleite das palavras, associando o poder de sugestão mental de 

representações emblemáticas e ecfrásticas, alegorias, metáforas, imagens e símiles às 

barrocas construções sintáticas estruturadas em antíteses, paralelismos e hipérbatos, 

Alexandre de Gusmão cumpre pela escrita a ação apostólica de conversão e 

aperfeiçoamento moral, religioso e espiritual dos fiéis devotos.  

Esforçando-se por mover os pecadores a uma sincera contrição e renovação de 

vida, tanto por via da disciplina coerciva e punitiva (instituindo uma pedagogia do medo 

que se apoia em narrativas de função exemplar, descrições «realistas», enumeração das 

penas infernais) como por via de estratégias pedagógicas e persuasivas (recorrendo a 

processos retóricos como a citação de autoridades, a argumentação silogística, a 

exposição antitética de princípios doutrinais que traduzem a escolha antinómica que se 

oferece ao cristão), Gusmão vale-se de uma variedade de estratégias argumentativas que 

visam convencer os leitores a reformar os costumes e renovar as práticas religiosas, os 

usos sacramentais (em especial a confissão e a comunhão frequente) e os exercícios de 

oração e meditação que, por via de uma piedade mais interiorizada, dispõem os cristãos 

para a perfeição de vida e o merecimento da salvação eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



439 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 
 

1. Corpus textual 
 

 
a) Obras Impressas 

GUSMÃO, Alexandre de (1678), ESCOLA DE BETHLEM, JESVS NASCIDO NO PREZEPIO. PELLO P. 

ALEXANDRE DE GUSMAM Da Companhia de JESU da Provincia do Brazil. DEDICADO AO 

PATRIARCHA S. IOSEPH. EVORA. Com todas as licenças necessarias. NA OFFICINA DA 

UNIVERSIDADE, ANNO 1678. 4.º. 

GUSMÃO, Alexandre de (1685), ARTE DE CREAR BEM OS Filhos na idade da Puericia. DEDICADA 

AO MININO DE BELEM, IESV NAZARENO. COMPOSTA Pelo P. ALEXANDRE DE GUSMAN Da 

Companhia de IESV, da Provincia do Brasil. Lisboa. Na Officina de MIGUEL DESLANDES. Na 

Rua da Figueira. Com todas as licenças necessarias. Anno de 1685. 

GUSMÃO, Alexandre de (1685), HISTORIA DO PREDESTINADO PEREGRINO, E SEU IRMAM 

PRECITO, Em a qual debaixo de huma misteriosa Parabola se descreve o successo feliz, do que se 

ha de salvar, & a infeliz sorte do que se ha de condenar, DEDICADA AO PEREGRINO 

CELESTIAL, S. FRANCISCO DE XAVIER, Apostolo do Oriente, COMPOSTA PELLO P. 

Alexandre DE GUSMAM da Companhia de JESU, da Provincia do Brazil. EVORA, Com todas as 

licenças necessárias na Officina da Universidade. Anno de 1685. [1.ª ed.: 1682] 

GUSMÃO, Alexandre de (1686), SERMÃO QUE PREGOU NA CATHEDRAL DA BAHIA DE TOdos os 

Santos. O P. ALEXANDRE DE GVSMAM DA Cõpanhia de IESU, Provincial da Provincia do 

Brasil. NAS EXEQUIAS DO ILLUSTRISSIMO SENHOR D. Fr. IOAM DA MADRE DE DEOS 

PRIMEIRO ARCEBISPO DA BAHIA, Que faleceo do mal commum que nella ouve neste Anno de 

1686. DEDICADO AO EXCELLENTISSIMO SENHOR D. ANTONIO LUIS DE SOUSA TELLO, 

E MENEZES, MARQVEZ DAS MINAS DO CONSELHO DE Sua Magestade, Senhor das Villas 

de Beringel, Prado, dos Coutos de Manhente, Freiris, Azevedo, Alcayde Mòr da Cidade de Beja, 

Comendador da Ordem de Christo, das Comendas de N. Senhora do Azevo, Penaverde, Santa Marta 

de Vianna, da Ordem de Santiago, da Comenda de Sinis, Governador, Capitão General, do Estado 

do Brasil. Pello Conego FRANCISCO PEREIRA Chantre na mesma Sè Cathedral, que o mandou 

imprimir. Lisboa. Com todas as licenças necessarias. Na Officina de MIGUEL MANESCAL. 

Impressor do Santo Officio. Anno de 1686. A custa de Manoel Lopes Ferreira, mercador de Livros. 



440 
 

GUSMÃO, Alexandre de (1689), MEDITAÇOËS Para todos os dias da semana, PELO EXERCICIO 

DAS tres potencias da alma, conforme ensina S.TO IGNACIO FUNDADOR DA COMPANHIA DE 

JESU: PELO PADRE ALEXANDRE DE GUSMAÕ, da mesma Companhia. LISBOA, na Officina de 

MIGUEL DESLANDES, Impressor de sua Majestade. Anno de 1689. Com todas as licenças 

necessarias. 

GUSMÃO, Alexandre de (1696), HISTORIA DE PREDESTINADO PEREGRINO, Y SU HERMANO 

PRECITO: En la qual, debaxo de vna misteriosa Parabola se descrive el succeso feliz, del que se ha 

de salvar, y la infeliz suerte, del que se ha de condenar, DEDICADA AL PEREGRINO CELESTIAL 

SAN FRANCISCO XAVIER Apostol del Oriente. COMPUESTA por el P. Alexandro de Guzman, de 

la Compañia de IESVS, de la Provincia de Brasil. Traducida de Portugues, en Castellano, para 

vtilidad de las Almas Christianas. CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. En Barcelona: Por 

RAFAEL FIGUERO, 1696. 

GUSMÃO, Alexandre de (1714), SCUOLA DI BETLEMME APERTA DA GIESU BAMBINO NEL 

PRESEPIO / Descritta in lingua Portoghese DAL  P. ALESSANDRO DI GUSMANO, e tradotta 

nell’Italiana DAL P. ANTONMARIA BONUCCI amendue della Compagnia do GIESÙ, E 

DEDICATA AL R.mo PADRE, E Pad.n Col.mo IL PADRE ANTONIO DELLA CLOCHE Maestro 

Generale sel sagro Ordine de’ Predicatori. IN ROMA, per il Bernabò, l’anno MDCCXIV. 

GUSMÃO, Alexandre de (1715), ROSA DE NAZARETH NAS MONTANHAS DE HEBRON, A VIRGEM 

NOSSA SENHORA NA COMPANHIA DE JESU, DEDICADA À MESMA SOBERANA Virgem em 

sua gloriosa Assumpçaõ / PELO P. Alexandre DE GUSMAM, da Companhia de Jesu. Lisboa, Na 

Officina Real DESLANDESIANA, M.DCCXV. Com todas as licenças necessarias. 

GUSMÃO, Alexandre de (1720), ELEIÇAM Entre o bem, & mal eterno. PELO PADRE ALEXANDRE 

DE GUSMAM Da Companhia de Jesus. Lisboa OCCIDENTAL, NA OFFICINA DA MUSICA. 

ANNO MDCCXX. 

GUSMÃO, Alexandre de (1734), ARVORE DA VIDA, JESUS CRUCIFICADO. DEDICADA Á 

SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA N. S.RA DOLOROSA AO PÈ DA CRUZ. PELO PADRE 

ALEXANDRE DE GUSMAÕ, Da Companhia de JESU. OBRA POSTHUMA DADA À ESTAMPA 

Pelo P. MARTINHO BORGES, Da mesma Companhia, Procurador Geal da Provincia do Brasil. 

Lisboa OCCIDENTAL, na Officina de BERNARDO DA COSTA CARVALHO, Impressor da 

Religiaõ de Malta, ANNO MDCCXXXIV. Com todas as licenças necessarias. 

GUSMÃO, Alexandre de (1734), O CORVO, E A POMBA DA ARCA DE NOÉ No sentido Allegorico, e 

Moral. PELO PADRE Alexandre DE GUSMAÕ, Da Companhia de JESU da Provincia do Brasil. 

Obra Posthuma. Lisboa OCCIDENTAL, Offic. de BERNARDO DA COSTA, Impressor da 

Religiaõ de Malta. Anno MDCCXXXIV. Com todas as licenças necessarias. 

GUSMÃO, Alexandre de (1783), COMPENDIUM PERFECTIONIS RELIGIOSAE / AUCTORE / P. 

ALEXANDRO GUSMANO. S.J. / OPUS POSTHUMUM. / PRAEMITTITUR / VITAE ET 

VIRTUTUM AUCTORIS COMPENDIARIA NARRATIO. VENETIIS MDCCLXXXIII. 

EXCUDEBAT ANTONIUS ZATTA. Superiorum Permissu. 
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b) Manuscritos1158 

 

Cartas assinadas pelo Padre Alexandre de Gusmão 
Bras. 3-2, 124-124v — Carta ao P. Geral Oliva, da Baía, 13 de maio de 1673 [Pede licença para imprimir a 

«Escola de Belem». Um Padre secular fará os gastos] 

Bras. 3-2, 179-179v — Carta ao P. Geral Noyelle, da Baía, 21 de junho de 1684 [A causa da expulsão dos 

Padres do Maranhão é a liberdade dos índios. Vai a Portugal o P.e Bettendorff a informar EI-Rei] 

Bras. 3-2, 181-182v — Carta ao P. Geral, da Baía, 27 de julho de 1684 [Sobre o bispo, governador, morte do 

P.e Domingos Fernandes pelos piratas, Maranhão; pedido de revogação do limite de 12 noviços] 

Bras. 3-2, 202 — Carta ao P. Geral, do Rio de Janeiro, 17 de maio de 1685 [Desgraças, sua e doutros, 

causadas pelos piratas. Não haverá congregação provincial nem irá procurador a Roma] 

Bras. 3-2, 203 — Outra carta ao P. Geral, do Rio de janeiro, 17 de maio de 1685 [Festa da Santíssima 

Trindade no Colégio da Baía] 

Bras. 3-2, 204-205v — Carta ao P. Geral, do Rio de Janeiro, 18 de maio de 1685 [Razões sólidas para que se 

não deixe o Colégio de S. Paulo] 

Bras. 3-2, 234 — Carta do P. Alexandre de Gusmão Provincial ao P. Geral Tirso González, da Baía, 4 de 

junho de 1687 [Seminário do P.e Alexandre de Gusmão em Belém da Cachoeira] 

Bras. 3-2, 265-265v — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 10 de agosto de 1688 [Contra a cláusula 

do P. Geral: só 15 nascidos no Brasil e todos os Portugueses que se apresentarem para ser admitidos] 

Bras. 3-2, 280, 285 — Carta ao P. Geral, da Baía, 2 de julho de 1690 [Contra o visitador P.e António Vieira: 

«violento e extravagante gobierno»; dívidas do Seminário…] Esp. 

Bras. 3-2, 285 — Carta ao P. Geral, de Belém da Cachoeira, 2 de julho de 1690 [Que se não limite o número 

de alunos do Seminário. Negócios. Vieira] 

Bras. 3-2, 329 — Carta ao P. Geral, de Belém da Cachoeira, 15 de junho de 1693 [Pede a carta de Irmão 

para Bento Maciel, benfeitor do Seminário] 

Bras. 3-2, 334-335v — Carta ao P. Geral, da Baía, 13 de junho de 1694 [Negócios. As dotações régias] 

Bras. 3-2, 336 — Carta ao P. Geral, de Olinda, 4 de agosto de 1694 [Sobre o livro do P.e Bonucci, 

«Ephemerides Eucharisticae»] 

Bras. 3-2. 333 — Carta ao P. Geral, da Baía, 18 de Jjulho de 1693 [Morte do provincial Manuel Correia. 

Outras mortes. Doenças (mal da bicha). Negócios] 

Bras. 4, 13, 17-17v — Carta ao P. Geral, da Baía, 27 de mMaio de 1696 [Diz que concedeu licença ao P.e 

António de Guisenrode de ir para o Malabar na índia] 

Bras. 4, 14-15v — Carta ao P. Geral, da Baía, 25 de junho de 1696 [Informação sobre estudos e pessoas] 

Bras. 4, 20-20v — Carta ao P. Geral, da Baía, 30 de junho de 1696 [Pede para, acabado o provincialato, 

ficar com o governo e administração do Seminário de Belém da Cachoeira] 

Bras. 4, 206-206v — Carta ao P. Geral Tamburini, da Baía, 20 de Ssetembro de 1720 [Tem 92 anos. 

Pede que seja reitor do Seminário de Belém da Cachoeira o P.e António Aranha] 

                                                   
1158 Usamos na maior parte dos documentos os sumários do padre Serafim Leite, ainda que tenhamos 
procedido a algumas alterações, tanto sob forma de acrescentos como de correcções, no seguimento da 
leitura que fizemos dos textos. 
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Bras. 4, 23-26v — Carta ao P. Geral, da Baía, 2 de dezembro de 1692(6?) [violência dos curraleiros do Rio 

de S. Francisco contra as Missões dos índios Tapuias sem fazerem caso das ordens de EI-Rei] 

Bras. 4, 2-3v — Carta ao P. Geral, do Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1696 [Transacções económicas entre os 

Colégios da Baía e Rio de Janeiro] 

Bras. 4, 25v-25 — Relação da maneira com que se botarão os PPes. Da Comp.a de JESVS fora das 

missões no Rio de S. Francisco, Baía, aos 19 de novembro de 1696 - Arq. Prov. Portuguesa, Pasta 

188, 17 

Bras. 4, 5 — Carta ao P. Geral, da Baía, 13 de abril de 1696 [viagem do P.e Domingos Ramos a Roma] 

Bras. 4, 8-11v — Carta ao P. Geral, da Baía, 5 de maio de 1696 [Missões. Ministérios. Informações] 

Bras. 4, 88-88v — Carta ao P. Geral Tirso González, de Belém da Cachoeira, 15 de Ddezembro de 1701 

[Concluiu-se a obra do Seminário e da Igreja do mesmo Seminário. Não se tornou a admitir o P.e 

Laureano de Brito. Pede que não se altere o estatuto do Seminário] 

Bras. 6, 435-438v — Annuae Literae ex Brasilia, Bahiae, 19 de junho de 1697 

Bras. 9, 395-400v — Annuae Litterae ex Brasilia, Bahiae, 30 Maii Anni 1694 [Administrações Paulistas] 

Bras. 9, 410-415 — Annuae Litterae ex Brasília Anni 1695. Bahyae, 8 Julii 1695 

Bras. 9, 59-62v — Annuae Litterae Provincias Brasiliensis Annorum 1657 et 1658. Jussu Patris Provincialis 

Balthasaris de Siqueira. 

Bras. 11, 368-369v — Informação ao P. Geral sobre a venda da Fazenda de Iguape (Cachoeira), Baía, 4 de 

dezembro de 169 

Bras. 26, 135 — Carta ao P. Geral, da Baía, 20 de julho de 1686 [Louva o governador-geral do Brasil, 

Marquês das Minas; envia uma grande informação do P.e António Vieira sobre o Maranhão; peste] 

Gesù, Colleg., 15 — Ordens para o Seminario de Belem conforme ao que mandou Nosso Reverendo Padre 

em uma sua de 28 de Janeiro de 1696, e em outra antecedente de 16 de Janeiro de 1694 ao Padre 

Provincial 

Gesù, V, 672, f. 148, 155, 156 — Carta ao P. Geral, da Baía, 29 de julho de 1686 [Remete as censuras do P.e 

Inácio Faia e Estêvão Gandolfi sobre o volume de sermões do P.e Lourenço Craveiro] 

 

 

Vida do P.e Alexandre de Gusmão 
Bras. 4, 362-371 — Oração funebre nas Exequias do Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ da 

Companhia de Jesus. Fundador, e Rector do Seminario de Bethlem, que à sua custa fez, e pregou o Rev. 

P. Fr. Manoel de S. Joseph da Ordem de N. S. do Carmo, Discipulo, e Alumno do mesmo Veneravel 

Padre no ditto Seminario em acção de grassas no Anno de 1725. [Com uma dedicatória ao Padre Geral 

Miguel Angelo Tamburini] 

Bras. 10-2, 273-274 — Necrológio do P.e Alexandre de Gusmão nas Annuae Litterae 1723-1725 do P. 

Manuel de Oliva [datas essenciais e minuciosas da sua vida e ofícios] 

Lus. 58-2, 577 — De P. Alexandro Gusmano – 1 página 

Lus. 58-2, 579 — Elogium P. Alexandri Gusmani – 1 página 
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Lus. 58-2, 581-594 — Transumptum Inquisitionis factae de prodigiis a Servo Dei Patre Alexandro 

Gusmano Societatis Jesu patratis. De mandato Arch. Bahiensis Luiz Álvares de Figueiredo; 

Inquisitor, António Pereira, Vigario do Rosário da Cachoeira; Scriba, José Moreira da Silva 

Lus. 58-2, 575 — Compendium religiosae vitae, et felicissimi transitus Vener. P. Alexandri Gusmani in 

Prov. Brasilica – 1 página 

Lus. 58-4, 566-573 — Vita P. Alexandri Gusmani [Desenvolvida] 

 

 

Cartas com referência ao P.e Gusmão 

Bras. 3-2, 322-323v — Carta ao P. Alexandre de Gusmão, Reitor do Seminário de Belém da Cachoeira, 

7 de Junho de 1692, s.l. [Sobre o Seminário. Com notas à mão do P.e Gusmão] Port. 

Bras. 3-2, 192-193v — Carta ao P. Secretário da Companhia, da Baía, 25 de março de 1685. 

[Informações miúdas de coisas, pessoas e naturalidades dos que têm os cargos, inclusive o 

provincial Alexandre de Gusmão] 

Bras. 3-2, 269 — Carta do P. Jacobo Cocleo ao P. Geral, de 30 de junho de 1689 [necessidade de 

missionários e padres da Europa com desejo e cuidado das missões] 

Bras. 3, 159 — Carta do P. Jacobus Rolandus, da Baía, 18 de julho de 1682, ao Padre Geral [Gusmão 

oferecera a obra «Viaticum Spirituale» à província Flandro-Belga] 

Bras. 4, 12 — Carta de Domingos Dias, reitor do Colégio do Recife, ao P.e Geral, a 8 de março de 1696 

[Gusmão já não era apto para o cargo de provincial, por não poder visitar as casas da Província] 

Fondo Gesuitico. De Missionibus Societatis Iesu, 2./I., Missiones in Brasilia, 721/I [carta ao rei de 

Portugal: defesa de Vieira perante a supremacia dos missionários estrangeiros] 

Lus. 50, 226 — Carta ao P. Geral, do Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1724 [morte do P.e Gusmão] 

 

 

Documentos vários: seminário, «fundadores», negócios da Companhia de Jesus no 

Brasil no provincialato de Gusmão… 
Bras. 3-2, 168v [questão da origem dos provinciais, padres e irmãos da Companhia – parecer de Vieira] 

Bras. 3-2, 194, 202 [assalto dos piratas à fragata da Companhia] 

Bras. 3-2, 241-242 [pareceres favoráveis à impressão de Meditações para todos os dias da semana] 

Bras. 3-2, 322-323v [normas dadas em 1692 pelo provincial Manuel Correia ao P.e reitor Gusmão] 

Bras. 3-2, 326-328 [50 alunos em 1693 e pensão moderada paga por eles; normas/ estatutos do 

Seminários aprovados pelo Padre Geral] 

Bras. 3, 237 [carta do Coronel Manuel de Araújo Aragão: encarece o Seminário e sua ação] 

Bras. 4, 11 [80 alunos em 1686] 

Bras. 4, 131 [carta de António de Aragão Meneses solicitando título de Fundador] 

Bras. 4, 150 [morte e doações por Bento Maciel; Festa das 40 Horas] 

Bras. 4, 167, 190v [doações e desejos do benfeitor P.e Inácio Pereira; sufrágios devidos à família Aragão 

e ao P.e Inácio Pereira a título de fundadores] 

Bras. 4, 284 [morte de Gusmão] 
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Bras. 4, 394-395 [provincial João Honorato procurador da causa canónica do P.e Gusmão, coligindo 

documentos para se lhe escrever a vida] 

Bras. 5-2, 143 [Residências e missões nas aldeias de índios; Seminário de Belém] 

Bras. 5-2, 86 [Aldeia de Geru, padres assistentes] 

Bras. 6, 65 [em 1707, concluído o colégio, tem 114 alunos] 

Bras. 6, 190 [o colégio tem 115 alunos] 

Bras. 6, 441 [servos e bens do Seminário] 

Bras. 9, 376v [alunos e Seminário em 1690] 

Bras. 9, 397 [índios da aldeia de Geru, doutrinação] 

Bras. 9, 411-411v [alunos que saem em 1695 com os estudos de humanidades e seu destino…] 

Bras. 9, 435v [carta ao Rei sobre os vexames que os missionários padeciam pela liberdade dos índios] 

Bras. 9, 437-437v [alunos do Seminário seguem para a Faculdade de Filosofia da Baía ou para Coimbra] 

Bras. 9, 448 [caso que envolveu os padres do Seminário com um morador vizinho] 

Bras. 10(2), 497 [alunos iniciais do Seminário] 

Bras. 13. (Menol.) 39 [título do P.e Gusmão, 1759?] 

Gesù, Cens. Libr., 671, f. 560, 562 [censuras da «História do Predestinado Peregrino»] 

Gesù, Colleg., 13 (Belém) [escrituras de doações de Bento Maciel] 

Gesù, Colleg., 1373 [benfeitores do Seminário: Irmão Bento Inácio e P.e Inácio Pereira; «Fundação e dote 

que fizeram o Coronel de Cavalaria António de Aragão de Meneses e sua mulher ao Seminário de 

Belém»] 

Lus. 8-6, 125 [profissão solene de Gusmão recebida por Francisco de Avelar] 
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Anexos 

 
 
Bras. 3-2, 124-124v — Carta ao P. Geral Oliva, da Baía, 13 de maio de 1673 

 

Admodum Reverendo P. N. Joanni Paulo de Oliva Praeposito Generali Societatis JESUS 

 

Composui libellum idiomate Lusitano cui tiutlus: Schola Bethlehemica sive JESUS recens natus. 

Schola in quatuor divisa libros; in primo agitur de origine schola Bethlehemicae, de partitione 

gymnasiorum, de magistro & illius conditione, de discipulis & conditione illorum, de insignioribus 

scholae Bethlehemicae auditoribus, de libello, cui studere debent Bethlehemici scholares, de papyro, 

atramento & calamo, de vacationibus, Bedeleosa, de ostentatione magistri. 

Tres sequentes ibri in tria gymnasia divisi. Primi gymnasis nomes, via purgativa, decundi via 

illuminativa, tertis via unitiva. Quod libet gymnasium in tres lectiones partitur quibus Bethlehemicus 

magister suae nativitatis exemplo documenta viae spiritualis, videlicet purgatius, illuminatius & unitius 

nos docet. 

Stilus soliloquia Divi Augustini immitatur tomus eo paulo prolixior. Non paucis nostrorum visum 

fuit opus utile animabus & ad conciliandam tanti misteris devotionem. Si ita visum fuerit Paternitati 

vestrae placueritque licentiam mittere mandandi illum praelo hebeo sacerdotem secularem qui faciat 

expensas. Peto suppliciter sanctam benedictionem P. V. sanctissimaque sacrificia. Bahiae 13 Maii 1673. 

Alexandre de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 179 — Carta ao P. Geral Charles Noyelle, Baía, 11 de julho de 1684 

 

Mense junio currentis anni 1684 Pernanbuco in Brasilia appulerunt septem et viginti socii, ex 

Maranhone jam tertio expulsi, propter eondem omnino causa est, quae in nos indigenarum odium semper 

excitavit, excitabitque in posterum, quicunque tandem res comparatur. Ea autem est difensis libertatis 

Indorum, qui Christi fidem in pagis profitentur, ne ab Europaeis abducantur, utanturque illis ut servis; 

quod magnum solet esse Christiane fidei dilitandae offendiculum. Hoc nobis dignificatum est a duobus 

Patribus, qui statim ex Pernabucano portu Bahiam venerunt: quibus auditio, absente P. Pröalis, ne mora 

ultra interponeretur, placuit in plena consultatione, quam bis habui, ex potestate mihi ab eodem P. Pröalis 

facta, ejus vices gerendi, mittere statim in Lusitaniam P. Joannem Philippum Betendorff. Gallobelgam, 
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alterum e duobus qui venerunt, virum bonae rerum experientiae. Prudentem, et ex multo jam tempore in 

missione illa versatum, ut ore tenus Regi quid actum sit referat, originemque odiorum promat, factis 

aperte comprobatam. Idem Pater postquam Ulisiponem venerit, pluribus ad P.trem V.am scribui, quidquid in 

Aula deinde agetur opportune significabit, et duci, regique P.tris V.ae consili, et nutibus pressit. Si Rex 

iterum reditum imperabit, ut divinare facile possumus imperaturum, cum sibi nostrorum operae indigeat; 

videat P.as V.a an proponendae a nobis excusationes sint, an decurandae [?] injuriae; maxime cum eadem 

odiorum origo brevi sit reditura; an serio super hac justissimum regem a P.te V.ae scribendum, ut tanta 

quotidie tumultuantium audacia aliqua tandem ratione, regiaque dextra comprimatur. Quid insuper 

magistratus in Maranhone, et quid electi in congregatione judices super indos qui a nobis in pagos 

excoluntur, ibidem indies exigan velintque, intelliget P.as V.a ab eodem Patre qui mittitur, litteris Roma 

transmittendis (...). 

Bahyae XI Kal. Julii anni 1684 

Alexander de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 181-182v — Carta ao P. Geral, da Baía, 27 de julho de 1684 

 

Instant kalandae Augusti, et adhuc P. Pröalis expectatur in visitatione Collegium Australium, jam 

plus nimio detentus. Festinante itaque ad profectionem classe visum est mei muneris esse aliquam 

Provinciae notitiam P. V. per compendium offerre. 

Hoc anno in Collegio Bahyensi non defuit tollerandi materies adversante nobis, nulla data 

occasione, Praefecto Urbis, eo tamen revertente in Lusitaniam, mandato Regis, ante absolutum tempus, 

novi Gubernatoris adventu mutata omnino res est; abeo enim valde diligimere, ne quaquam in hac parte 

Archiepiscopo concedente, qui praeter animum ad omni nostri causa paratum, die Sanctissimi P. Nostri 

sacro, solemniori ritu ad maiorem aram operans, panegyrim in ejus laudes habet. 

Hoc ipso anno haereticus Pirata Brasiliae oram infestans, barbare confossum societatis nostri 

sacerdotem P. Dominicum Ferdinandum interemit, aure primum dissecta, eique assata ignem tradens ad 

comedendum. Duo deinde nobis navigia abstulit, alterum Bahyensis Collegii, alterum Fluminis Januarii, 

magno utriusque detrimento, propter solicitum maioris praedae timorem, qui P. Pröalis reditum 

remoratur. 

Instante Episcopo Sancti Thomae duos misit P. Pröalis in eam insulam Missionarios, P. Jacobum 

Rolandum, qui erat illi a secretis, et P. Joannem Bautistam; paucis tamen elapsis diebus post eorum 

adventum, morbo correptus obiit in Xenodochio P. Rolandus magno omnibus doloris sensu, magnaque 

egregiae virtutis opinione incolis, nobisque relicta, cujus vitae compendium a P. Andreonio collectum ad 

P. V. mitto, ut Sociis in Flandro-belgica Provincia communicari possit, qui Brasiliae hunc Papuyarum 

Missionarium olim dederunt. Petit modo Episcopus alios, qui in ejus locum subrogentur, nominatimque 

invitat P. Andreonium. 
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Ex Maranhone jam tertio expulsi sunt a publicae pacis perturbationibus, Indorumque libertatis 

agressoribus nostri Missionarii; qua super re seorsim ad P. V. Literas dedi: eodem tempore huc appulerunt 

duo ex Italia Missionarii, P. Aloysius Mamianus, et P. Joannes Angelus Bornomus, pro quibus gratias P. 

V. omnes agimus, quia ut Angeli omnibus jure sunt acceptissimi. 

Quod potissimum a P. Pröali erat P. V. Scribendum, hic pauci summatim colligam. Perstrinxerat 

olim P. Generalis admittendorum numerum in hac Provincia, ita ut quinque tantum tyronibus singulis 

annis locum faceret, audivit tamen P. Joannes Paulus Oliva piae memoriae Patrum preces, damnumque 

expendens, quod Provincia patiebatur, dedit potestatem totidem ultra quinque admittendi, quot in 

Provincia dimitterentur usque ad sexennium. Expirat jam in eunti Octobre sexennium, rursumque 

maiorem damna pat[?] ab penuriam cogemur, nisi iterum preces audiantur. Petimus ergo a P. V. Aut 

abrogari omnino, si tantum indulgere libet, hanc numeri limitationem, aut saltem facultatem ad novum 

sexennium, aut decennium ad maiorem numerum exendi. Cum enim jam viginti et octo Sociorum domos 

numeremus, ex aliis que civitatibus novas nostrorum fundationes postulent, facile P. V.intelliget, num 

quinque solum admissis supleri necessarius Sociorum numerus possit. Haec omnium consultorum, 

graviorumque Patram calculis scribenda P. V. habebat P. Pröalis. His indicatis nil ultra maioris momenti 

habeo, quod P. V. significem, omnibus quiete, ac tranquile ubique degentibus, P.que Pröalis adventus in 

dies expectantibus. Me Deo commendatum interim velit in suis sanctis sacrificiis atque a benedictionis 

partam admittae. Bahyae 27 julii 1684. 

Alexander de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 202 — Carta ao P. Geral, do Rio de Janeiro, 17 de maio de 1685 

 

Placuit D. bonitati cum damno totius Provinciae mea peccata punire: nam cum ex Visitatione 

Collegium Australium reverterem in manus cuiusdam Piratae incidi, qui capta nostra navi mercibus 

alienis, comeatibusq Collegiorum onusta, me, meosq omnibus spoliatos, in terrae deserta non minus 

viginta leucas a Fluvio Januario dissita, exposuit; inde pedibus partim, mariq per multas molestias, et vita 

pericula iter facientes, ad Collegium tandem Fluvii Januarii Deo auspice et Santissa Virgin patrocinante 

pervenimus. Duodecim, tredecimve aureorum millibus aestimatur praeda qua ad nos pertinet: Dmus dedit, 

Dmus absulit sit nomen Dni benedictum, qui pro temporalibus animos, et vitas donavit, et a tantis 

periculis ereptos, inter displosas glandes hinc inde volitantes non sine miraculo servavit. Hinc ad 

Collegium Bahyense mari ingenti dispendio vel terra maximo labore profectionem paro. 

In Colegio Fluvii P. Dominicum Barbosam ipsius Collegii Rectorem paralysi laborantem inveni; si 

non convaluerit P. Jacobum Cocleum eius loco praeficiendum curabo, dum alius a P. V non destinatur. 

Literas quoq accepi naufragasse scilict apud Pertum Gallum 29 capsas sacchari huius Collegii 

Januariensis; nostrosq e Maranhone olim expulsos, captos fuisse a Pirata, et apud oram Paranaensem 

expositos. Praeterea Ministri Regii mandatum a Rege acceperunt, ut absq ulla praevia citatione, vel 
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servato juris ordine cogant nos inauditos decimas ex omnibus solvere; qua in re ad novas expensas nova 

aperitur via quia cum Rege nobis necessario contendendum est. 

Attenta igitur tot bonorum jactum, considerationisq novae navis erigendae dispendiis non modicis, 

dispendiosum valore erit, et primo damno suppar hoc anno Romam mittere Procuratorem, instante iam 

sexennio. Quare a cogenda Congregatione, mittendoq Procuratore hoc triennio abstinere permittat P. V.a 

max.o eum in praesentiarum negotium non urgeat, quod per Epistolam aeque bene non expediatur. De 

caetero cum visitationem implevero certiorem faciam P. V.am cuius S. benedictionem et Sacrificia 

humiliter imploro. In Collegio Fluminis Januarii 17 Maii an. 1685. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3(2), 204-205v — Carta ao P. Geral C. Noyelle, do Rio de Janeiro, 18 de maio de 1685  

 

Cum Sacram domesticamq supellectilem e Coll.o D. Pauli X.a (?) praescripta P. V.ae alio transferri 

jussisset P. Antonius de Oliveyra, praedecessor meus, oppidani rem subodorati mirum in modum 

commoti sunt, omnemq lapidem moverunt, ut eiusmodi ex acutiorem impedirent. Primo Senatus publico 

editu omnimodam nostrorum bonorum venditionem interdixit. Deinde facto populi concursu 

protestationem scripto firmatam Rectori prius, et mihi postea fecerunt, in qua quinquaginta, et amplius ex 

primoribus populi subscripsere. Praeterea Senatus ipse, totiusq, Territorii Gubernator epistolas ad me 

miserunt, quibus enixa pro residentia nostrorum in civitate rogabant, quarum exemplaria fideliter translata 

P. Vae remitto. Cum tandem illuc appellerem continuo populus cum Senatu, et Diio Epicopo, quia forte 

tunc aderat, convenerunt, factaq ab Episcopo, longa oratione, et suplicatione, omnes simul rogaverunt me, 

ne tanto bono civitatem suam privari paterer, sin autem vi nostros se procul dubio fore retenturos. 

Cum igitur P. V.a iubeat, quod si tumultum aliquem oppidanorum exinde timeam, ab omni prorsus 

novitate intentanda supersedeam: rebus bene perspectis, D.noq commendatis omnium judicio Socios 

minime e Coll.o educendos iudicavi; neq id absque turbarum periculo executioni mandari potest; imo neq 

sine certa Coll.i D. Pauli, vicinisq Sanctorum Coll.i ruina. Praeter quamquod absq Regis licentia Indorum, 

et Missionum zelantissimi nec licet, nec expedit quidquam innovare: qua quidem conditione Consultores 

Prov.ae non aliter suas sententias praestiterunt; quamquidem Regis licentiam Pater Antonius de Oliveyra 

(si forsan petiit) non expectavit. 

Quod attinet ad scrupulum de confessionibus, qui Indos venantur & quis nos constituit iudices 

super eos? alios  adeant Doctores, et Magistros. Praeter hos Indorum venatores innumeri sunt oppidani; 

Indi quoq ultra octoginta millia, quos omni doctrina destitutos, etiam elementorum fidei rudissimos 

edocere possumus. Praeterea nostri non sunt otiosi in hac vinea silvestri, neq desinunt fructus Diio 

colligere maturiores, confessiones quippe audiunt; conciones habent; catechismum explicant; casus 

conscientiae resoluunt; lites dirimunt; inimicitias componunt; Pueros elementa, et scholasticos latinitatem 

docent. Porro ita hic P. Joseph de Anchieta evangelizavit, et in hac Vinea P. Joannes de Almeyda, non 

sine animarum fructu, per quadraginta annos laboravit. Addo insuper hanc tentatam novitatem e caello 
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venisse; exinde enim oppidani nobis amiciores, fidentioresq facti sunt, liberamq facultatem iterandi 

missiones per suburbia, et vicina oppida praestiterunt, cum antea plures id negarent, falsa existimantes 

nostris nos missionibus Indos fugere persuasuros. Ex quibus iam missionibus iterandis lata porta aperitur 

ea penitus tempestate, qua Maranonensis nostrorum expulsione clausa est: ex quo duas iam paro 

misssiones non sine spe magnae frugis colligendae. 

Ex hoc oppido D. Pauli admisi in Societatem juvenes quatuor bonae indolis, et non spernendi 

ingenii Lingua Brazilica peritos saluti Indorum valde utiles. Restant ad huc, vel tres non his dissimiles 

candidati Indorum sanguinem in remotissimo, et indefinito gradu attingentes, cum his dispensandi 

facultatem peto a P. V.a in quo nullo apud nos infamiae nota, et inconveniens nullum. Similiter etiam peto 

facultatem ad mittendi in coadjutores temporales quinquagenarius duos, si forte utiles Provinciae 

iudicentur. Benedictionem Sanctam, et Sacrificia obmixa imploro a P. V.a In Coll.o Fluminis Januarii 18 

Maii an. Dii 1685. 

Alexander de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 234-234v — Carta ao P. Geral C. Noyelle, Baía, 4 de Junho de 1687 

 

Cum a P. N. Carolo de Noyelle b. m. saepius in mandatis haberem, ut missiones, quamplurimas 

possem erigeram; idcirco missiones Tapuyarum duas erexi ex Cheririsiis, et ex Acharasibus unam. 

Inchoavi autem pagum ex Carurusiis; quibus adjunctis, quae ab antecessoribus meis institutae sunt, et jam 

sex missiones Tapuyarum numerantur. 

Cum igitur has missiones in interiori meditullio visitassem anno superiori, quamplurimi incolarum 

Lusitanorum omni prorsum sacerdotum ope destituti a me enixe deprecati sunt, ut quemadmodum ad 

indos erudiendos tot domicilia haberemus, ita domum unam ad filios suos in doctrina educandos, atque in 

latinitate informandos, nec nona divina excipienda, aedificare dignaremus; ad fabricam, vietumq 

necessaria praesto se daturos promittentes. 

Rem (Deo praeeunte) in consultatione proposui, vocatis gravioribus patribus. Omnibus (uno 

excepto) placuit tam sanctis postulatis annuendum: opus Deo gratissimum, respublicaeq utilissimum fore 

judicantibus. Verumtamen quia ejusmodi opus speciem seminarii prae se ferre videatur, quod absq 

generalis licentia Provinciali erigere non licet, interim visum fuit pro solatio incolarum missionem de 

more instituere, in qua duo missionarii habitarent, qui operi simul, ac necessitati eorum insisterent, dum 

ad seminarium erigendum P. V.ae licentia expectatur. 

Quare Puer Bethlemicus cui dicatum, consecratumq opus est, a P. V.a postulat, ut tam sanctis 

annuat votis, quam primum hanc nobis opportune mittens facultatem, ne candidatorum vota, qui jam 

prope quinquaginta et amplius numerantur, diutini retardentur. Operi neq pecuniae, neq materiae desunt, 

satis superq necessaria praebentibus incolas. Scholares, sive convictores sumptibus parentum alendi sunt, 

nostrem autem ex ipsi quoq abunde satis vivent. Consulto nolui consultorum suffragia subjicere, ne puero 
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JESU, qui hoc a P. V.a obsequium expectat aliquid injuriae irrogare videat; ipse autem qui Bethlemico 

sub antro pastorum donis, atq Regum thesauris pauper fuit, nunc in agro Bethlemico fidelium donis dives 

ut ad opus suum perficiendum; cujus formam cum his ad P. V.am mitto. Sanctam benendictionem P. V.ae 

sanctaq sacrificia humiliter peto. Bahyae 4 Junii 1687. 

Alexander de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 280 — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 2 de julho de 1690 

 

El amor de mi provincia, y el odio a las novedades del P. Visitador Ant.o de Viera estimulan como 

con dos agujones mi coraçon p.a escrebir a V. P. estos resiglones que desseo lleguen a los ojos de V. P. 

sola. 

Hasse devulgado en este Collegio, que el P. Ant.o Viera hade governar en quanto su vida se durare, 

y puesto que sus años, q ya passan de 83, no pueden ser muchos, sepa V. P. que este possible tiene 

perturbado los animos de muchos, pues q ni su ingenio, ni su exemplo son p.a reformar la provincia, que 

ya empiensa a perderse. 

No permitta V. P. que una provincia tan benemerita de la Comp.a e hija de su fundador rebiente 

con el violento, y extravagante gobierno del P. Visitador. No dudo, q los PP. Consultores por su zelo 

havisen al P. los casos particulares, y por ello los callo yo. Suplico a V. P. perdone mi zelo, si es 

indiscreto (...). 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 285-285v — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 2 de julho de 1690 

 

Cumulatissimas habeo gratias P. V. pro singulari benevolentia ac solicitudine erga hoc denuo 

erectum Seminarium Bethlemiticum, maxime pro illius nova confirmatione, et approbatione. Quod ad me 

attinet, curabo studiosissime tanti operis progressum, Deo optimo adjuvante, speroque non mediocres 

salutis aeternae fructus inde colligendos, insuper domum ipsam inter primas totius Provinciae sic 

numerandam. 

Ut autem illud perfici possit in per se peto a P. V.  Ut numerus admittendorum minime limitatur, 

sed pro capacitate loci, omnes quotquot domus commode ac decenter capere potest, admittatur. Nam P. 

Visitator numerum illum quanta potest contentione minuere contendit. Cum enim quo plures numerantur 

convictores, eo amplius alimenta et pecuniae augeantur, ita fiet, ut opus illud brevius perficiatur. 
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Quod attinet ad expensas, et debita pro fabrica jam contracta (de quibus fidelem informationem a 

me exigit P. V., fideliter et sincere dico: expensas ex marsupio pauperis JESU, et illius pauperentae 

Matris erutas asse, Collegio Bahyensi nec in minimo concurrente. Nam superiores Nec verbo quidem 

bono me tanto in opere adjusavent. Debita autem contracta levissima sunt, nec Ducentorum Sentorum 

summam superant brevi extinguenda. Caetera ad Seminarium spectantia prospere, Deo Dante, fiunt. 

Sanctam benedictionem et sancta sacrificia P. V. humiliter peto. Bethlem Bahiae. 2 Julii. 1690. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 329-329v — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 15 de junho de 1693 

 

Ex litteris P. V.ae nuper acceptis liquido cognovi quam propenso animo P. V.ae feratur erga hoc 

suum Seminarium Bethlemiticum. Pro eam singulari benevolentia, qua me solatus, et mihi fidit gratias 

quas possum maximas habeo; quam quidem benevolentiam ut denureri valeam, curabo studiosissime 

(quod in votis habet P. V.ae ipsius Seminarii progressum, quod sub patrocinio P. V.ae non parvum in 

posterum fore, Deo auspice, spero. 

P. Provincialis ex quo visitavit Seminarium, et oculis hac(?)sit, quae auribus acceperat, mitius se 

egit; illius tamen consiliis uti, et dirigi, quantum parfuerit, et religiosa urbanitas exegerit, non recuso. Si 

quid autem detrimenti, vel emolumenti accidat, id patrocinium P. V.ae confugiam vere paternum, ut modo 

facio. 

Benedictus Maciel Civis Bahiensis quinquagenarius vir bonus, et religiosus, impulsus serviendi 

Deo, ejusque virgini Matri desiderio, se sua qui omnia, quae summam viginti quinque millia aureorum 

execdunt huic Seminario Bethlemitico donare sponte promittit. Tantum summis votis exoptat in hora 

mortis vota Societatis emittere. Enixe peto P. V.ae ut illi, et nobis hanc gratiam impertiri dignetur; hac 

enim amplissima donatione non solum ad perfectionem pervenire opus potest, sed etiam nostri abunde ali 

et nonulli aliis pueri indigentes poterunt. 

Item precor, ut si P. V.ae videlitur, illi remittat solitas participationis litteras dignus enim valde est 

inter insignis benefactores numerari et hac gratia maximum ipsius Seminarii emolumentum 

comparabimus, quod adeo P. V.ae cordi est, ut ea ipsius litteris agnosco. Atque interim s. B. et s. Sacrificia 

P. V.ae humiliter imploro, quam Dominus ad maius Societatis bonum servet incolumem. Bethlem 15 Junii 

1693. 
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Bras. 3-2, 334-335 — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 13 de junho de 1694 

 

Hucusque de Personis; nunc ad res venio. Quae contra agendi modum in Pagis ad Nostrorum 

sustentationem objiciuntur, quai negotiationem sapiant; puto a Patribus non bene intellecta. 

Rem melius explico, ut expectem certius super ea a P.te V.a judicium. Cum primum vocati sunt 

Patris in Brasiliam a Serenismo Rege Domino Sebastiano; erecta sunt ejus sumptibus Tria Collegia, 

Bahyense, Olindense, ac Fluminense, ut in eis ali possent futuri Missionariis ad reddiendos Indos ad 

fidem. Factae deinde excursiones in silvas; deducti paulatim Indi a ferinis moribus ad humanos; in Pagis 

prope Oppida et Urbes locati; datique eis Sacerdotes; duo saltem in singulis Pagis, qui ad instar vicariis et 

Coadjutoris, eorum curam, tam spiritualem, quam temporalem susciperent. Et cum plures Religiosi 

desiderarentur in dies crescentibus Pagis Christianorum; non aucti sunt redditus a Rege primum dati 

Collegiis; nec quicquam Religiosis inter Indos degentibus attributum. Novissime post multas preces dari 

Rex Jussit decem scuta Romana singulis Pagis, qui ad quinquaginta leucas ab Urbe distant; unde 

subidium aliquod sumitur ad sacrificium parandum. Neque a Rectoribus Colegiorum praeter vestem, 

vinique, et olei mensuram exiguam, quidquam datur, nec dari potest his Patribus. Ut habeant  ergo unde 

alantur ex vicinis Silvis interdum transtra caedi jubent ab Indis; vel cavari Arbores quibus pro scaphis 

utuntur; iisque venditis, necessaria parant ad victum, pauperemque supellectilem. Scaphas, funiculus, 

limos, Indis piscatoribus praebent, et vel piscium partem, vel numeratum pecuniam prolabore: Ipsi quod 

domi satis est, servant; sale cendiunt; et cum piscatio copiosior est, quod superest vendunt. Pueros domi 

alunt; necessaria ad vestitum eis non negant; tornatoriis artemo a peritioribus doceri jubent; et elaborata 

ab eis Rosaria vendunt; classe abeunte. Vaccas rari nullas aliqui in pascuis habent, quarum subinde hac 

bibunt. Quidquid hoc modo acquiritur, non solum Patribus et domesticis prodest, sed ipsis Indis; quorum 

socis nostri non modum Patres sunt, sed medici, tutores, et curatores quod autem ex locatoribus alicujus 

terrae partis Indorum, quam Europei petunt, percipitur; (...) totum cum sodalitiis ipsorum Indorum, et in 

Mercede Officialium Pagi, et in vestiendis pauperibus insumitur; praesertim eorum pupillis. Si haec 

negotiatio (…), et reprehenditur; revocandi (…) Provinciae Pagis qui supra triginta numerantur, quotquot 

ibi Patres dagunt. Rex enim eo habere non vult; Rectores collegiorum non possunt, ut illis hae ratione 

modus quaerendi victum eripitur, quod avidus, et quadrupedibus, ne dicam hominibus, licet. Deliberent 

modo Patres ad Theologiae regulas quid agendum; et inferata faciemus. Neque enim Clementis IX 

Bullam contra negotiationes ignorabamus; sed neque hanc negotiationem esse, nec per eam destituendas 

Christi oves putabamus; nec eripienda ad aram operantibus, et Parochorum munere die, noctuque 

fungentibus alimenta, inter Barbaros, Tigres, atque Serpentes; in terra deserta, invia, et subinde inaquosa. 

Solvetur legatum ab Antonio de Silva relictum Novitiatui Bahyensi quod centum Romanis aureis 

constat. Aliud a Laurentio Teixeira Sacristiae relictum, jam per Praefectum Ecclesiae singulis annis 

exigitur. Convenit inter Praefectum Ecclesiae et Rectorem Bahyensem, ut hic sarta tecta suis sumptibus 

velit domorum ad Ecclesiam spectantium; ille vero det duobus sacellis Collegis, et Novitiatus, ac 

suburbani Ruris ceram, vinumque ad sacrificium. Adjudicatum ex Patrum Theologorum sententia legatum 

quorundam Mancipiorum Patribus in Pago spiritus sancti morantibus, ei Residentiae, seu potius Missioni 
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inter Indos, ut supra dictum est, relictorum. Data facultas Praephecto Ecclesiae Bahyensis allegandi, 

siquid habet, per se, vel per Procuratorem, adversus Rectorem ejusdem Collegis; qui ex testatorum Urbis 

non solam administrationem, sed et proprietatem legatorum Ecclesiae relictorum, ad se probat spectare, 

datis, quae necessaria sunt ad ornatum sacelllorum, et ad mentem Testatorum sequendam. Nec Praefectus 

his contradicit. 

Hic autem animadvertendum a Indicibus est (quod P. Emmanuel Correa Provincialis misit) in 

Brasilia idem esse Bona Cappellae, ac Bona Maioratus. Nec propterea fieri Bona Ecclesiastica ex eo quod 

Bona Cappellae vocentur. Instituuntur enim Maioratus sub hoc cappellae titulo; ut certum hujusmodi 

Maioratui nomen ponatur; et qui hujus Cappellae dominus, aut Administrator est, sacellum quidem ornare 

tenetur; et sacra in eo facienda, ad testatorum voluntatem implendam, curare; caeterum liber est 

reliquorum Administrator; ad quoscunque sumptus in sui commodum faciendos. Hujusmodi autem est 

Institutio Cappellae Divi Francisci Borgiae, cujus administratio ad Rectorem Bahyensem pertinet: etsi 

illius ornatus jam bene captus, nondum est absolutas; non incuriae dandum sed justitiae; ut aes alienum a 

testatore contractum dissolveretur. 

Haec de lagatis, dubiisque propositis a decessore meo anno superiore; super quibus P.tas V.a ad 

nos exactissime descripta Theologorum responsa transmisit; cujus Benedictionem et ss.ta Sacrificia peto 

suppliciter. Bahyae 13 Junii 1694. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 3-2, 237 — Carta do Coronel Manuel de Araújo Aragão ao Provincial, da Baía, 4 de julho de 1687 

 

M.to R.disimo p.e geral da Comp.a de jhus 

 

Occupo no prezente o cargo de Coronel deste districto, que pella grandioza obra que nelle se faz 

do siminario se chama de Bellem, e por esa cauza me corre obrigação dar a V. Rdissima p.te as graças em 

nome de todo este povo por tam singular benefiçio de tanta utilidade pera o bem de nosas almas e boa 

criaçam de nosos filhos; pedindo a V. p.de Rdissima nos leve adiante esta grande obra com seu favor, que 

se deos nos não castigara estes annos com tantas mortes de escravos e falta de agoa ja a obra estivera em 

outra altura. mas espero em Deos que com o melhoramento dos tempos não hemos de faltar a nossa 

obrigação e ao que tanto nos emporta. Dos grandes servissos a Deos que ja de prezente se fazem podia eu 

m.to bem testemunhar senão constasem ja a V. Rdisima p.te que nosso Sor gde por muitos annos p.a bem de 

sua Comp.a B.a districto de Belem quatro de Julho da era 1687 annos. mto servo de V. Rdissa. P.te. 

EMel de Arahujo de Aragaõ 
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Bras. 3-2, 285-285v — Carta ao P. Geral Tirso González, da Baía, 2 de julho de 1690 

 

Cumulatissimas habeo gratias P. V. pro singulari benevolentia ac solicitudine erga hoc denuo 

erectum Seminarium Bethlemiticum, maxime pro illius nova confirmatione, et approbatione. Quod ad me 

attinet, curabo studiosissime tanti operis progressum, Deo optimo adjuvante, speroque non mediocres 

salutis aeternae fructus inde colligendos, insuper domum ipsam inter primas totius Provinciae sic 

numerandam. 

Ut autem illud perfici possit in per se peto a P. V.  Ut numerus admittendorum minime limitatur, 

sed pro capacitate loci, omnes quotquot domus commode ac decenter capere potest, admittatur. Nam P. 

Visitator numerum illum quanta potest contentione minuere contendit. Cum enim quo plures numerantur 

convictores, eo amplius alimenta et pecuniae augeantur, ita fiet, ut opus illud brevius perficiatur. 

Quod attinet ad expensas, et debita pro fabrica jam contracta (de quibus fidelem informationem a 

me exigit P. V., fideliter et sincere dico: expensas ex marsupio pauperis JESU, et illius pauperentae 

Matris erutas esse, Collegio Bahyensi nec in minimo concurrente. Nam superiores nec verbo quidem 

bono me tanto in opere adjusavent. Debita autem contracta levissima sunt, nec Ducentorum Sentorum 

summam superant brevi extinguenda. Caetera ad Seminarium spectantia prospere, Deo Dante, fiunt. 

Sanctam benedictionem et sancta sacrificia P. V. humiliter peto. Bethlem Bahiae. 2 Julii. 1690. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 4, 8-11v — Carta ao P. Geral da Companhia, da Baía, 5 de maio de 1696 

 

Quae ad spiritualem Sociorum profectum currentis Anni 1696, in Missionibus, et Pagis Indorum; 

et in Collegiis Brasilicae Provinciae versantium, pertinent; his literis summatim exequar, quae Annuarum 

vias supplebunt; longioribus anno superiore ad P.tem V.am de more datis; aliisque ejusdem argumenti 

electo Procuratori commissis. 

In Flumine Januario, quatuor hoc tempore institutae Missiones, seu excursiones extra Urbem; in 

quibus per tres menses lustrata quatuor, et septuaginta Sacchari Trapeta; magna vivere se Dominorum, et 

Servorum in eis laborantum utilitate: et desideratae hujusmodi expeditiones singulis annis praesertim ab 

Animarum Pastoribus, Angolanam Linguam ignorantibus, ad Servos erudiendos, assidue in Officinis 

degentes; in quibus miseri diurno, nocturnoque tempore, vix modica permissa quiete, occupantur. In his 

Missionibus expulsi a duobus corporibus mali Daemones; quorum una muliere baptismum inhoneste 

utebatur; alius Servum terribilibus spectris, ne peccata confessaria proderet, agitabat. Celebrata 

matrimonia 141, ab his, qui continenter se posse negabant, ad scandala, et peccandi occasiones vitandas: 

Baptismo lustrati 111; e ex his nonnuli, qui pro baptizatis falso habebantur; aliisque Adulti jamjam 

morituri, celeri sacerdotis ope e navigio, quo vecti fuerant, ad salutis Portum deducti. Auditae 
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confessiones, vel totius anteactae vitae, vel multorum annorum necessario reptendae 168: Donatae graves 

injuriae; finitaeque antiquae simultates; et in Servis Angolanis non paucae superstitiones, et malae 

nocendi Artes Dei timore amputatae: Rector Fluminis Januarii ad commiserationem natus, semperque 

erga Pauperes liberalis pro icunculis Sanctorum ex auricalco, ac Rosariis, in Missionibus distribui solitis, 

Missionaribus pani copiam abunde suppeditavit, pauperibus dividendi. Quod muneris genus, quia maxime 

necessarium, ita supramodum fuit accipientibus gratum, ad honestas filias decenti veste tegendas, quae 

propter corporis nuditatem ab ingressu in Ecclesiam prohibebantur: expertusque hoc anno idem Rector eo 

liberaliorem Dei manum in augendis Collegii redditibus, quo ille erga egenos in Urbe, forisque, pecunis, 

indumentis, medicamentisque gratis datis se paratiorem ostendit. 

Ex Collegio Rexifensi Bahiam venit terrestri itinere supra centum lecuas emensus, ac 

Missionarium agens Pater Antonius Maria Bonuccius; eo, qui colligi solet, Animarum fructu, ubi magna 

operariorum penuria est, quadrimestri fere spatio in hoc ministerio occupatus; et ab aliquibus indigenis 

sacerdotibus partem laboris subeuntibus interdum adjutus, ad colligendam in deserto agro ingentem 

messem, cui solus par esse non poterat; etque non unum tantum Operarium, sed multos, ad pondus dici, et 

aestus portandum paratos, lassare valebat, inventis interdum familiis mulierum honestarum, quae a 

quinquennio sacerdotem non viderant, cui peccata sua faterentur. 

Egregiam operam navarunt reconciliandis Indis, tribusque barbaris Tapuyarum Nationibus, inter se 

ex multo jam tempore belligerantibus, et Missioni valde molestias, Patres Ascensus Gagus, et Emmanuel 

Pedrosus, post deductus ex altis et inaccessis Rupibus, ultra Cearâ magnum se se tollentibus, ad Maris 

Litus Tabayâras, Linguae, quam in Brasilia generalem vocant, peritos, minus rudes, magisque rationi 

parentes. Quos inter multa passi, duraque, praesertim impluvio per biennium Caello, amissaque omni 

alimentorum spe; et fame eos ubi cogente ad immundissima quaeque appetenda. Qui etiam, dum de pace 

inter Barbaros agebatur, ad diffidentiam pronos, et ad proditionem paratos, frequenter capitis discrimen, 

comitati, et incomitati adierunt, a Deo semper mirandum in modum protecti, hostium corda ea, quam 

novit, arte, ad venerationem, amoremque inflectentes. Susceptum a Patre Ascenso pedestre iter leucaram 

fere trecentarum, lacerata veste tantum prope Urbem induto; cum reliquum itineris vix tectus femoralibus 

ex attrita lodice assutis, consumptaque subucula superasset: satisque fuit ejus occursus in Rexifensi, et 

Olindensi Collegis, aspectusque oris sole combusti; et corporis illuvie pleni, ad commiserationem cum 

gaudio, dulcesque lacrymas excitandas, erga Patrem e tam longinquis Rupibus venientem, referentemque 

vultu, et habitu verum Animarum Venatorem hac Arte in Brasiliae saltibus quaerendarum. Ostiatim 

deinde a Sacramenta indignisdivitibus Mercatoribus eleemosynam petens; ferramentisque ad terram 

fodiendam necessariis, pro Indis ad fidem conversis, ex corrogata stipe paratis, ad Montes reversus est 

suos, a quibus, sola cogente necessitate, discesserat. 

Tentatus etiam ultra Portum Securum nuper ingressus in silves, ad genus Indorum detegendum, 

quod per eas palabundum errare dicebatur, per Patres Maurum Rodericum, et Gabrielem Acosta, illuc a 

Moderatoribus destinatos. At frustra hucusque laboratum est, nullo Gentis vestigio apparente, aliunde a 

Paulopolitanis bello fugatae; alteroque e Missionariis iter prosequi non valente, a superveniente morbo 

correpto; cujus vices statim subire non dubitavit Pater Joannes Simonius in illa vasta solitudine pro 

lucrandis Deo animabus nunc errans, eo laudabilior, quo minorest quaesiti ex obedientia in sterili solo 

spes fructus, laborum tantummodo, et periculorum feraci. 
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Apud Flumen S.ti Francisci vexati patres Missionarii, Indique in Pago Caruruensi versantes, a 

vicinis Bubulcis, eo quod ministrare Sacramenta indignis noluerint, publice, et impune peccantibus. 

Coactique inde sedem movere, et alibi stationem quaerere, ubi quieto possent Deo inservire, Indorumque 

saluti a se reductorum incumbere; frustra ducentarum, eoque amplius, eundo, ac redeundo, leucarum 

itinere superato ad implorandum a soli Dominis contra adversarios auxilium, audacia fretos, nullaque 

ratione vincendos. 

Ad Jacobinas etiam, petente supremo Brasiliae Gobernatore, duo missi sunt Patres, in ea parte cum 

Indis acturi, in qua nuper Nitrum inventum est. Utinem bene res cedit; ne decurrente tempore, Indis ibi 

laboraturis, ac Patribus aliunde vexandis, justarum querelarum causa paretur! Petebat initio pro aliis 

exiguis Pagis idem Gubernator, de Indorum salute sollicitus, decem e nostris; quorum exiguis coetibus, si 

in unum Pagum compellerentur, duos sacerdotes sufficerent; adeos regendos, at instituendos in fide. At 

unde in parva Provincia repente tot educendi sunt Missionarii, pro quibus rite formandis, multi in 

Tyrocinium admittendi, diuque in Colegiis studiorum causa retinendi, quae tantum subire onus non 

possunt, redditibus longe superius? Et si juxta Societatis Leges, spiritu, literisque, ut oportet, prius 

instructi non sint, Missionarii nostri non erunt; nec eis absque formidine in Pagis utemur: justeque illi 

etiam conqueri poterunt, quod ante tempus a studiis avocentur, vel ab eis interruptis identidem 

amoveantur; et cum tam paucis in terra deserta, invia, et inacuosa occupentur, qui pluribus in unum locum 

coactis ibidem satis esse commodius possent, ac fructuosius. Hac super re, ut ad Ser.mum Regem P.tas V.a 

scriber non gravetur, instantissime efflagito; quod et ipse nunc facio, ne cum tanta Provinciae jactura id 

Gobernatores ad arbitrium velint, quod implere, salva conscientia, non possumus, etiam si bona salutis 

Animarum zelo ducantur, et eidem Ser.mo Regi rem gratam facere arbitrentur. Cui etsi Indorum salus 

maxime cordi est; non ita tamen quae renda videtur, ut ipsis Missionariis necessario absque delectu 

designandis, ad huc imperfectis, atque imperitis, et in tot parvis Pagis, per has silvas sparsis, cum per 

exiguo Indorum numero versaturis, periculum non leve creetur; quod vitare facile posset, si quatuor, aut 

quinque e minoribus Pagis in unum coalescentibus, duo tantum Sacerdotes praessent, facilius inveniendi; 

eorumque curam suscepturi securius, atque libentius. Neque enim Sanctissime Parentis Nostri Ignatii 

mens fuit, binos in stationibus Sacerdotes cum ducentis, trecentisve Animabus occupatos videre, qui 

minoribus Urbibus Collegia denegebat, hodieque ejus sucessores denegant, maiore spe fructus alibi 

colligendi. Etsi Angeli de uno tantum homine libenter solliciti sunt, cujus custodiam, jubente Deo, 

susceperunt; innumera eorum multitudo est, ex qua custodes singulis, absque ullo sumpta, scientia pleni, 

et in virtuta immobiles educuntur. Cumque a Praepositis Generalibus initio data sit Provincialibus facultas 

Indorum Pagos admittendi, ad eos in fide excolendos, qui tunc temporis longe pluries in quolibet Pago 

numerabantur; considerandum utique esset, an hujus modi facultas nunc aliquatemus restringenda sit, 

mittendaque prius ad Praepositum Generalem informatio, ut ipse discipiat, quot, et qui in posterum Pagi a 

nobis sint excolendi, juxta Indorum multitudinem in eis versantium, et Sociorum numerum, ad hoc munus 

scientia, et virtute paratorum; juxtaque Collegiorum redditus, in quibus futuri Missionarii formantur; ne 

are alieno graventur, ob sumptus in Brasiliae non leves; pro eis alendis necessarios. Hac enim ratione 

responsio Gubernatoribus dari poterit, qua, salva reverentia eis debiles minime laedantur: quamadmodum 

absque P.tis V.ae facultate nova Collegia non admittuntur; non solum in minoribus, sed nec in maioribus 

Oppidis, atque Urbibus, sine ulla desiderantium, et petentium principium offensione. Nec imminutum in 
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nobis ex hoc capite salutis Animarum zelum putabant; si quae hactenus dicta sunt, attente expendantur, ad 

ipsos Indios melius juvandos, salubriusque regendos proposita, absque detrimento Societatis; quod juste 

timeri posse nemo non videt, si Missionariis nondum rite formatis uti opus sit; multiplicatis parvis hisce 

stationibus in quolibet Indorum caetu, et in deserto loco morantium, remoto ab Urbibus, et a 

Moderatoribus Provinciae vel nunquam, vel raro invisendo. Et haec de Missionibus satis. 

In collegiis per consueta Societatis ministeria, praesertim in Bahiensi, affluenti Populo subventum 

est, tum in Templis ac Sodalitiis; tum in carceribus, ac Nosocomiis; maxime vero in excipiendis 

confessionibus, aegrotisque ad mortem parandis; singulis fere noctibus Sociis ad tam pium opus vocatis, 

et ad quodcunque genus hominum, in remota quavis parte de gentium perquam celeriter accedentibus. 

Lustratio Navium Angolanorum, quibus venales Servi ex Africa in Brasiliam asportantur; Cathechismi 

explicatio Scholasticiis in Templo, Servis in via; concionatio ad Populum in Platea; confaederatio ad 

perennes laudes divinae Eucharistiae per distributas totius Anni horas persolvendas; et exercitium ad 

mortem bene, pieque oppetendeam non modo non praetermittitur, sed augetur. Pauperibus stipem publice, 

et occulte petentibus, cibariis quotidie ad januam datis, et numerata etiam subinde pecunia, quantum fieri 

potest, immo interdum ex commiseratione supra Collegiorum vires, auxilium a Rectoribus datur; et 

Templorum mitar, aucta ubique, juxta cujusque censum, argentea, ac serica supellectili, praesertim in 

Januarensi Collegio ac Bahiensi, et in Praediorum sacellis, cum laude spectatur. 

Nova Seminarii Bethlemici extra Urbem incrementa sunt, ampliores Aedes extructae; Alumnorum 

undique advenientium numerus, qui hodie supra octoginta censentur; eorum institutio in literis, cantuque, 

ac christianis moribus diligenter adhibita; et vicinorum incolarum profectus; qui a Patribus ibi degentibus, 

Verbo Dei, et Sacramentorum frequentia, ad recte vivendum, egregie, et indefesse juvantur, sacro 

praesertim Quadragesimali tempore, quod ad instar continuae, et maxime proficuae missiones insumitur, 

Sanctisque Maioris Hebdommadae exercitiis, magno accurrente Populo, coronatur. Idque etiam pro 

coronide sit Annuae hujus epistolae ad P.tem V.am datae, cujus Benedictionem,et S.ta Sacrificia, una cum 

Sociis universis in Provincia degentibus, et singulare patrocinium peto. Bahiae 5 May Anni 1696. 

Alexander de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 4, 23-26v — Carta ao P. Geral Tyrso González, da Baía, 2 de dezembro de 1696 

 

Eadem, quae semper in Brasilia perpetuarum causa querelarum, et persecutionum Societati fuit; ad 

novam hoc anno Nostrorum expulsionem a quibusdam Indorum pagis progressa est: eorundem videlicet 

Indorum defensio, et cura, a decennio a nobis suscepta, et a Serenissimo Rege cum gratiarum actione 

summopere commendata. Sanciverat ille lege ad Indorum quietem per necessaria; ut suum cuique Pagum 

Territorium certis finibus designaretur; intraquos nemo Europeorum, vel BrasiloLusitanorum sedem 

locaret; non Armenta, non greges. Petebat id ratio, tum quia Brasilicum solum jure naturae Indorum est; 

tum etiam quia per magni dati sunt a Rege terrarum tractus Lusitanis, mistique sanguinis incolis, ea 
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conditione, ut inculta colerent, nec Indis impedimento essent, ubicunque illi stationem figerent, et sub 

Patrum disciplina in caelum coirent, ut Christianam fidem profiterentur. 

Cum igitur jam multis in locis Indi certo, liberoque Territorio fuerentur; hoc tantum pauperrimis, 

ac miserabilibus Tapuys, quos Pacharâzes, et Procâzes vocant, a Bahiensi Urbe valde remotis, inique 

denegatum est, prope Flumen S.ti Francisci, a Possessore supra quadringentarum leucarum; ejusque 

haeredibus faeminis, a Turre dictis, ad instar Reguli in vasta illa Regione per Procuratores suos 

dominantibus. Cumque hi Tapuyae ad tria fere millia in Pagis viventium censerentur; duarumque, aut 

trium leucarum Territorio pro singulis Pagis contenti essent; nequaquem id assequi a praedivite Familia 

potuerunt, quod cuilibet paupere, et extraneo, per exiguam pensionem solventi, passim dari solent, propter 

immensos Terrarum tractus, in Brasilia cultore caventes. Hinc fiebat, ut quae in arido, et in faecundo solo 

ab Indis magna labore, ac incerta spe serebantur; quoties exundans flumen viciniorem terrae partem 

alluebat; subinde ab Europearum Armentis, quae multa ibi sunt, ad Ripam Fluminus accedentibus 

protererentur, ac consumerentur. 

Justa ergo adversus Armentorum Dominos, vicinique soli occupatores allata ad Gubernatorem 

querela; Regiam ille servari legem omnino jussit; certumque etiam his Pagis Territorium dari, quod jure 

optimo petebatur. Voluitque terminos designatarum leucarum a Patribus, ejus authoritate, constitui; quos 

sciebat Indorum, a se ad Christianam fidem deductorum, Tutores esse amantissimos. At ubi jussa exequi, 

significata tum Regis, tum Gubernatoris voluntate ex scripto, ejusdem Gubernatoris manu, publicoque 

testimonio signato, vicinis, molestis, et injustis Possessionibus, modeste ac pacifique agressi sunt; illico 

de Patrum expulsione facite deliberatum est inter illos, ea ratione facienda, ut ignorari possent authores; 

ne impie factorum poenas deinde luere cogerentur. 

Extimulatis itaque alterius Pagi indigenis per Procuratores Dominarum Catharinae Fugassiae, et 

Elenorae Pereirae, a Turre nuncupatarum, praemortui Dynastae Francisci Dias de Avila haeredum, 

maioremque Bahyensis soli partem, Indis quoquo modo usurpati, nunc possidentium, quos ad arbitrium 

regunt; hoc pacto, quod iniqua mente conceperant, collato studio (ut a Missionariis deinde per amicos 

rescitum est) effererunt. Dissemnatum inter eos, quorum Administratio nobis a Ser.mo Rege comissa! 

Omnes ad unum per Europeos trucidatum iri, si Patres mox inde expellendos defenderent. Illos nunc 

Terrarum usurpatores; moxque libertatis Tapuyarum futuros; et Missionum praetextu sibi de more 

consulturos; quos vulgo latrones dici, et esse non ignorabant: silerent, ni perire omnes vellent in frustra 

concisi; nec quidquam futurae expulsionis Patribus communicarent, nec loco se movere; aut his cere 

auderent, aut in eorum defensionem coire, cum adventatites expellentium Dives viderent, ab Europeis 

mittendos; Patribus ejectis ad voluntatem victuros; quemadmodum vivebant ipsi, qui nondum se eorum 

Administrationi subjecerant. 

Haec audita non modicum incussere circumseptu Indorum gregibus metum; vel volantibus lupis; 

inermibuque ad eorum torselam Pastoribus: quibus tamen indicare ausi non sunt subitae prosternationis 

causam; ne peiora peterentur, si rem vulgarent. Subodorati tamen aliquid Patres eodem fere tempore a 

duobus illac transeuntibus, et praemeditatum consilium indicantibus; licet impendere proximum malum 

minime arbitrarentur; immo jactatas in vulgus minas putarent, ut ab incaepto desisterent, et a Territorii 

designatione cessarent. Sedenim plura indicatis experiri statim coacti sunt, obsessi in Pagis, indeque 

violenter expulsi: quad hac ratione peractum est. 
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Absoluto post Cathechesim sacro, die vigesima sexta Julii, quae Divae Anna cultui dicabatur, anni 

post Christum natum millesimi sex centesimi nonagesimi sexti, a Patre Francisco Ignatio Oacharaensis 

Pagi Administro, absente P.e Philippo Bourel, totius Missionis Superiore, visa repente Armatorum turba 

Tapuyarum; qui statim Ecclesiae area occupata, consueta belli signa dabant, prodeuntibus singulis depicto 

corpore, plumato vertice, fistulisque personantibus. Armorum genus, praeter Arcus, sagittasque, et 

baculos in pugna versatiles, satis superque prodebant, a quibus fuerant, ad hanc expeditionem parati: 

Erant enin non pauci sclopis, et gladiis instructi; qua bellica instrumenta perraro inter Tapuyas videnter. 

Ab his igitur veluti per (…) raptus sacerdos, ad vicini Fluminis oram celerrime deduci coepit, vix sacris 

indumentis positis, et mudo capite, ut ad ulteriorem ripam enavigaret; stupentibus, plorantibusque ejus in 

Christo Filiis; nec tamen vim vi repellere audentibus, metu Armatorum. Exclamanti autem Patri, ut ibi 

potius inter suos occiderent; quam alio occidendum deducerant; responsum ab Aggressoribus est: 

Nequaquam sibi imperatum ad necem progredi; sed a toto Terrarum tractu Patres expellere, in quo 

Dynastarum Familia, a Turre dicta, dominabatur. Itaque parvae cymbulae impositus, Pater, a Pago 

abstractus invitus, exultantibus ac vociferantibus Indis, qui eum comitabantur; interdicto illi ad domum 

accessu; nequid inde posseet extrahere, vel literis consignatum, vel ad rem divinam faciendam, 

sacrarumque precum pensum Deo persolvendum; vel ad victum eo in itinere necessarium: etsi minima 

quadam deinde a suis clam missa sunt, erga suarum parentem animarum justa commiseratione commotis. 

Eo navigante cibaria ad annum sata, ab Expulsoribus eradicata, et consumpta sunt: ab iisdemque terrestre 

(…) prosequentibus in singulis Dynastarum Bovilibus inventae ad epulas vaccae recenter interfectae, 

tanquam laboribus praemium in illa expulsione promeritum. 

Eadem die sub vesperam ejecte Pago Kurumanbaensi per eosdem agressores, P. Augustinus 

Correa Missionarius, et Frater Antonius Ferreira Scholasticus, qui illic addiscendae Tapuyarum linguae 

operam dabat, nudo, ut inventi sunt, capite; occlusaque statim janua, nequid auferre, secumque asportare 

possent in via. Cumque Pater eorum Duci, justissima objecta querela, diceret: siccine mihi vicem 

rependis, qui toties hic a me fuisti Perigro exceptus hospitio, unde nunc immeritum adeo violenter 

expellis? Commigrati, festina: respondit Barbarus; simulque domus adytus primus coepit abstruere, 

oppositis transversis truncis, ne inro regredi posset. Quo viso, cum quidam e Pago, strenuus corpore, 

atque animo, incertamen ruere contenderet, pro Patribus ad ultimum usque spiritum pugnaturos, ense 

districto; prohibitus ab ipsis est; ne maior ob eam rem tumultus cum sanguine excitaretur: sicque abducti 

absque ulla esca, noctem illam ad radices arboris traduxerunt. 

Altera deinde Mucescente die, post rem divinam a P.e Joanne Guimel in suo Pago Indis 

Karuruensibus factam; nunciatum est demoliendam illico per Europeos Missionariorum domum, in qua 

etiam Emmanuel Ramos Scholasticus morabatur: proinde siquae servari vellent; ad aliam Fluminis Ripam 

cito transmmitterent; maturarentque inde fugam, quando quidem expellendos certo sciebant; nec sibi 

integrum fore contra Armatorum manus, nec comminantium, eorum defensionem suscipere; nec 

abeuntibus suppetias ferre; eo quod hoc ipsum sibi fuerat plusquam severe interdictum; et beneficci loco 

accepturos, si agressoribus supervenientibus, non adesent. Itaque ad tempus se subducere cum 

decrevisserent, et jam de transitu cogitarent; vectoribus moram trahentibus, parvisque deficientibus 

scaphis, desertae necessario sunt in Ripa res tum sacrae, tum ad domesticum usum paratae a Patribus inde 

abeuntibus, qui reliquis jam e Pagis ejectis cum superiore P. Philippo Bourel se comites viae addiderunt. 
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Sequita expulsione, eversae Missionariorum domus, diruta Ecclesia; et quidquid Patrum erat, cum 

sacra supellectili in expellentium potestate relictum. Ipsi absque victu carpentes iter, quod ad centum, et 

quinquaginta leucas protenditur, multa, duraque passi sunt; et interdictum cuidam domestico Lusitano 

Patre prosequi; per Dynastarum Procuratores; ne testem patrati sceleris ocultatum haberent, secumque 

Bahiam ducerent, fideliter eaque videret narraturum. Injectae idcirco in eum a redentibus Indis, 

Procuratorum jussu; violentae manus, cum ad sociandos Patres ob firmatum rescivissent; et per vim 

naptus ab eis ad locum, unde discesserat. 

Patres haec omnia hilariter passi; tantumque ob destitutos invito animo Indorum greges dolentes, 

quos vel nuper Christo perduxerant; eosdem ad sui adspectum in Coll.o Bahiensi laetitiae, et 

commiserationis affectus excitarunt; nobis decorum exilium eis ex animo gratulantibus; simulque 

toleratorum in via incommodorum vestigia ex vultu, vestituque agnoscentibus. Quod etiam Gubernatoris 

animum primo perculit, manifeste intuentis, quae, quantaque pati in dies Societas in Brasilia debeat, pro 

Christi gloria, et pro Indorum salute, ac defensione alacriter, constanterque subeunda. Imminutus tamen in 

eo sensim dolor, et ira, quam initio ad rei novitatem conceperat adversus expulsores; cum edicta sua, 

Regisque authoritatem, ac Leges contemni, divinumque jus violari; et cum Societate, Indisque 

miserabilibus injuste, ac violenter agi a Potentioribus procul dubio videret, exemplo non contemnendo. 

Cumque nos deinde ad reversionem repetitis adhortationibus importune compelleret; factum que non 

Procuratoribus Dynastarum, dequo antea non dubitabat, sed ipsis Indis tumultuantibus fore de eorum 

sententia vellet adscribere; jactaturumque a se in sontes minarum paulatim oblivisceretur; antiqua jam 

silens, quae a nobis initio male neglecta dicebat, cum ejusdem familiae Sacerdos excitatus a P.e Jabobo 

Rolando sacras aedes succendi jussit; decrevimus de re tota Ser.mum Regem certiorem facere; utquid facto 

opus sit, ipse pro sua sungulari prudentia, ac Missionum zelo deliberet; antequam ad hos Pagos, unde 

Missionarii expulsi, regrediantur; utque designatum a se Territorium Pagis servari liberum velit, 

Dynastarum authoritate compressa. Praesertim cum non desint modo ab eis vocati Religiosae Familiae 

viri, qui istiusmodi Tapuyas quoquo modo excolere sunt parati, licet eorum linguam minime calleant; ne 

quaquam adversarios Dynastae experientur, ut nostrae Societatis Missionarios; immo daturos manus ad 

omnia, quia etiam ad justas querelas Regi proponendas elingues; necessitate aut metu vocem tellente. 

Placuit etiam haec ad P.tem V.am fusius aliquanto scribere; quasi Annuarum literarum partem; non 

solum ut consilio juvemur; sed ut authoritate etiam, et commendatione apud Ser.mum Regem praesidio 

nobis esse velit; quemadmodum apud eundem, elapsis paucis ab hinc annis, efficaciter fuit, post injustam 

Nostrorum expulsionem a Maranhonio; si forte minus alacriter, quam parest, rem accipi in Aula 

contingeret; cum non desint in ea, qui Potentioribus, praesertim locupletibus, faveant; non ad vindictam, 

justamque poenam exigendam, quam deprecamur; sed ad quietam Pagorum Administrationem, nobis ab 

ipso Ser.mo Rege commissam; designatumque Indis Territorium, liberum exacte servandum. Dequo 

opportune P.tem V.am certiorem facere non praetermitam cujus Benedictionem, et S.ta Sacrificia peto 

suppliciter. Bahiae 2. Decembris Anni 1696. 

Alexander de Gusmaõ 
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***** 

 

Bras. 4, 88-88v — Carta ao P. Geral Tirso González, Bethlehem, 15 de agosto de 1701 

 

Seminarium Bethlemiticum sancta Dei gratia; et P. V.ae benedictione indies crescit in utroq. 

Aedificium jam prope ad perfectionem pervenit. Templum totius Brasiliae pulchrius, excepto Bahiensi; 

domus totius Provinciae maior et optima; opus totum plusquam Centum millium aureorum pretio 

aestimatur; nullo Provinciae dispendio. Utrum autem auctoris anima aliquod Societatis suffragium 

mireatur, deliberet P. V.ae Alumni a fundato Seminario tresenti numerantur; ex iis sex supra triginta ad 

Societatem delecti sunt; non paucis ad alios ordines, et altiora studia convolarunt. 

Quapropter peto a V. V.a ut injungat novo Provinciali ne aliquid ex iis, quae a me, et a P. 

Provinciali Francisco de Mattos ordinata sunt, et a P. V.a approbata, innovet aut immutet; neq ultra P. 

V.am Novis, et inutilibus admonitionibus fatigent, circa Seminarium, neq sanctam Societatis 

gubernationem perturbent. 

Dimitit P. Pr.alis Franciscus de Mattos a Societate P. Laureanum de Britto 2.o ab hinc anno, sed 

quia dimillus iterum ad societatem admitti postridie(?) visum mihi fuit P. V.am admove praedictum P. dum 

hic in Seminario literas humanas docerit scandalo fuisse adhuc(?) pueris innocentibus illos solicitando ad 

factus inhonestos, quae ocii(?) ipsimet ad me detulerunt. 

Bethlehem. 15 Aug. 1701 

Alexander de Gusmaõ 

 

Anotação no verso: 

Ne admittatur iterim in Soc.m P. Laureanus de Britto delatus ibi a duobis pueris de 

solicitatione ad turpes factus. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 4, 130-131 — Carta de António Aragão de Menezes ao Provincial, da Baía, 6 de março de 1708 

 

Rev.mo P. Provincial meo 

 

Jà constarà a V. P. Rev.ma a veneração, e respeito, que toda nossa Familia dos Aragoes teve sempre 

à Companhia, como tambem o amor especial, que todos mostramos na occazião do Seminario 

concorrendo todos a hua obra tão pia, e do serviço de Deos com offerecimento de toda a terra, que os 

Reverendos Padres quisesem, sem as mais esmolas, que espontaneamente vamos offerecendo. 

Agora o m.o R.do P.e M.e Alexandre Perier nos reprezentou, que p.a a perpetuação do dito 

Seminario era necessaria hua renda stabil de quatro Centos mil rés cada anno pera o sustento de seis 

Religiosos, e assim tambem outra de Cem mil rés cada anno pera porção de dous Seminaristas, cuja 
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nomeação pertencerà ao Fundador, e seus Herdeiros, dando elle logo de contado vinte mil Cruzados em 

dinheiro; cujo juro conforme a ley rende quinhentos mil rés cada anno. Ouvimos ao sobredito P.e M.e; e 

como os seus conselhos forão sempre p.a nos os mais acertados, conhecemos, alem de grande lucro, que 

gozarà a alma do Fundador, fica tambem a nossa Familia muito mais honrada com aceitar V.a P.de Rev.ma 

esta Fundação. 

Isto supposto, Eu sou o primeiro, que com toda ancia dezejo fundar Bellem, e por este effeito estou 

esperando a dispensação, que ha de mandar o R.do P.e Mamiani de Eu cazar com minha sobrinha; e ja o 

dinheyro està remettido ao dito Padre; com os papeis que pedio sua Santidade autenticados por este 

Arcebispado no tocante ao privilegio antiguo de nossa Familia. 

E dado cazo, que a dita dispensação não viesse, minha Irmaã D. Isabel de Aragão de Menezes, 

cazada com meo Tio Joseph Gracia de Araujo he a fundadora, e ainda que Joseph Gracia seu Marido 

tambem quer, ella fundarà sò com parte de sua terça, quando não seja Eu por falta da dispensa, que sem 

duvida estou esperando nos primeiros navios. 

E assim, alem dos vinte mil Cruzados, que se pagarão logo que V.a Rev.ma puzer o Cum placet à 

nossa Petição, se Bento Maciel por qualquer successo retroceder das esmolas, que deu, e promette dar, 

como Benfeitor; os seis castiçaes de prata, e os tres resplandores de ouro que estão na Igreja, pagarse lhe 

hà o dinheiro, que custarão; ou se lhe mandarà fazer outros de maior valor, pera que o Altar Mór da 

Senhora não fique sem o lustre destas Pessas. 

Bem sei que esta fundação he limitada a respeito de outras; mas alem de haver exemplos de 

aceitaremse semelhantes, poderá servir de merecimento, e sinal de nosso amor as terras, e outras esmolas, 

que espontaneamente temos dado; e quem por amor á Comp.a obra sempre desta sorte prendado com o 

titulo de Fundador obrarà muito mais, e passará hum poder successivo a todos os Rectores de poder 

expulsar qualquer morador, que faltar ao minimo respeito dos Padres; ou não for de todo agrado aos 

Superiores do Seminario. 

Peço a V.a P.de Rev.ma que consulte a minha Irmáa, e toda a nossa Familia, que todos estamos de 

hum mesmo parecer; e como de minha parte quero que esta minha carta tenha o mesmo vigor, que de hua 

Escritura, assim da parte de V.a Rev.ma espero o seu consenso; para com a maior brevidade siga o effeito. 

Eu, e todos os meus Parentes bejamos os pés a V.a Rev.ma; e rogamos a Deos lhe dé muita vida, e saude, 

pera continuar no seu serviço com tanto espirito, e zelo. Bahya de Março 6 de 1708. 

De V.a Rev.ma sempre amante servidor, e obrigado 

Antonio de Aragão de Menezes 

 

 

 

***** 

 

Bras. 4, 284 — [morte do P.e Gusmão, cerimónia fúnebre, ofícios, devoção pública, milagres…] 

 

Anno a Christo Servatore nato 1724 Martis idibus e vivis abiit P. Alexander Gusmanesius quintum 

supra nonagesimum annum agens. Hunc igitur, ut mos est, funereae pietatis officio prosequentes, 
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praesenti illius corpori debitas instituimus inferias, et magnatum, et plebis concessu nobilitatas; 

postremoque, omnium ad reliquias concurrentium devotione sedata, illum dedimus in humum. Octavo 

deinde obitus die excitavimus officium Bethleminarum aedium conditori debitum. Postmodum R. 

admodum P. Antonius Pereyra vicarius Oppidi Cachoerensis illi alias inferias instituit venerabundus 

quarum apparatus non parum obtinuit magnitudinis. In his concionem habuit R. admodum P. Julianus 

Ferreyra vicarius D. Gondisali. Alia, ut fama constans est, justa edentur a R. admodum, ac Religiosissimo 

Eliadum P. Fr. Emanuelle a D. Jozepho proprio penu instituta eidem P. Alexandro, quo sub Rectore 

Bethlemico hoc in Seminario operam aliquando dederat et literarum studio, et honorum morum. 

Non abs re modo erit mentionem facere de aliquibus ab eo post mortem miraculose gestis, ex 

quibus alia id genus percipientur, quae prae temporis angustiis non vacat recensere. Libertus igitur 

quidam quercera laborans febri, P. Alexandro divinitus ei apparente, salutem recuperavit. Quidam nostrae 

Societatis frater coadjutor morbo, veluti ellephantia, confectus solo illius vestis attactu in melius ivit. 

Quaedam praeterea foemina epilepsia opressa, admota illius vestis parte vel minima, ad pristinam 

sanitatem restituta. Tandem R. admodum P. Antonio Pereyra supra jam relato, tanquam illi se voluisset 

gratum exhibere, emolumentum attulit P. Alexander; nam, ut ipse memorat, morti proximus illius servus, 

nulla salutis spe habita, solo ejusdem Patris reliquiarum attactu, salute donatus. Haec licet publico 

testimonio non sint obfirmata, narrantium tamen fide innotescunt. 

 

 

 

***** 

 

[Bras. 4, 363v-371] — Oraçaõ fúnebre nas Exequias do Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ 

 

Ao Reverendissimo Senhor, o Senhor Miguel Angelo Tamborino Prepozito Geral da muitissima, e 

religiozissima família da Sagrada Companhia de JESU, offerece a fúnebre oraçaõ hum umilde, e indocto 

Carmelita. 

 

Senhor. 

A quem, senaõ a V. Reverendissima havia de offerecer as minhas lagrimas, pois sendo choradas na 

morte de hũ Pay universal desta America, que apenas se achará hum religiozo nos claustros, ou hũ 

Presbitero no seculo, que naõ deva o ser a Companhia de JESU; quanto calam na Rethorica, explicaõ no 

sentimento, como ponderou Ouvidio. 

Et tamen hae lachrimae pondera vocis habent; que estas, como diz S. Ambrozio, veniam non 

postulant, sed merentur; vaõ agora aos pés de V. Reverendissima, naõ pera os aplauzos, senaõ pera as 

emmendas, como dis Pedro Celense na Epistola, que dedicou a seu Mestre: Rogo, ut apponas manum, 

aprobando utilia, resecando superflua. 

Vale. 
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Oraçaõ fúnebre nas Exequias do Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ da Companhia de JESU. 

Fundador, e Rector do Seminario de Bethlem, que á sua custa fés, e pregou o Ver. P. Fr. Manoel de S. 

Jozeph da Ordem de N. S. do Carmo, Discipulo, e Alumno do mesmo Veneravel Padre no ditto Seminario 

em acçaõ de grassas no Anno de 1725. 

 

In nidulo meo moriar, et sicut Palma multiplicabo dies meos. Job 29. 

 

Se hé perfeiçaõ da geraçaõ humana gozar neste nosso Emisferio dos alentos da vida, tambem hé 

dezar dos homens exprimentar os desmayos da morte; hé esta verdade taõ manifesta, que a fé a testefica, 

e experiencia a mostra, e a elequencia de Cicero a ensina, a fé por boca do Apostolo das gentes clama, e 

brada: Statum est hominibus semel movi (Ad Eb. 9.), a Sciencia experimental mostra, como vemos todos 

os dias, e ainda cada hora: omnes morimur: a elequencia de Cicero, sendo gentio na fé, por que sem fé, 

mas de muita fé na Rethorica, e nos aphorismos o ensina: finis omnium mors (Cic. 3, Tusc.). 

Naõ se jacte o homem de flor no pompozo da vida, que essa pompa, que apparece convidando os 

olhos pera os aplauzos, saõ luzes na menham, sombras na tarde: fugit velut umbra (Job. Cap. 14); de tudo 

o que proferi temos a prova a vista. 

Gozou o Veneravel Padre Alexandre de Gusmaõ os alentos da vida, e chegou aos paracismos da 

morte, era flor deste Sitio de Betlem convidando os olhos, pera que vendo as suas acçoens as 

aplaudissimas, e os coraçoens pera que amassemos as suas vertudes, agora já nesta sombria Urna provoca 

os coraçoens a sentimento, e dezafia os olhos pera as lagrimas: Oh tumulo triste! por que nos roubaste a 

melhor flor? Oh Mausoleo funebre! como escondes essa luz, que nos guiava, e ajudava, como diz o seu 

proprio nome Alexander, id est, auxiliator virilis (Sur, in vita ss.). 

A terra esconde a este mundo os rayos, e luzes do sol, mas hé por espaço de doze horas, mas tú, 

Essa, tristezas mos poens, pois nos tiraste a lúz por muitas horas, naõ digo bem, por muitos dias, naõ hé 

ainda assim, por muitos mezes, naõ hé verdade, por muitos annos, ainda naõ disse tudo, pera sempre, 

agora hé que acertei; mas atendei, Senhores, que se morreu o V. P. Alexandre de Gusmaõ, ainda vive nas 

virtudes, que admiravamos, nos Livros que escreveó per reforma do Mundo nesta caza, que dedicou a 

Maria Sanctissima de Bethlem pera honra de Deos, e neste Seminario, que edificou pera bem da 

Republica, senaõ fora dotado de acçoens taõ heróicas morria pera o Mundo, e pera nós, mas sendo taõ 

levantado em suas obras, a sua morte hé como sono, que se compadece com os alentos da vida, seja-me 

licito aplicar este meu dizer com hũa prova da boca do mesmo Christo. 

Morreo o Irmaõ de Maria, e Martha, e disse Christo, que naõ morrera, mas que gozava da vida 

entre o socego do sono: Lazarus amicus noster dormit? (Joan. 11); Como assim? quem jás na sepultura 

dorme? o tumulo, que hé piedade dos que acabaraõ, como dis Christo, que hé leito dos que vivem? 

Reparai, era Lazaro esclarecido em acçoens heroicas de vertude, por que amava a Deos, que hé Christo, e 

aos Apostolos, que eraõ seus proximos, e Mestres, amicus noster, servia ao bem comũ da Igreja, fazia 

bem a todos ensinando o caminho pera o Ceo, e subgeito que tem acçoens virtuosas com tanto auge, naõ 

morre, a sua morte hé sono, dormit, que se compadesse com os alentos da vida; isto divizo em o 

Veneravel P. Alexandre, foi a sua morte, como vida, e hé morte como sono, por que vive nas vertudes, 

que admiramos, e nas obras, que com nossos olhos vimos, e nos Livros, que continuamente recitamos. 
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E buscando eu nas divinas letras palavras com que expor as acçoens deste soldado luzido da 

sempre ilustre, e admiravel Companhia de JESU, varias se me propuzeraõ em o jardim das Escrituras, 

mas reparando no que disse Job falando consigo, achei, que estas palavras eraõ muito accomodadas pera 

o que eu pretendia, dis elle, que a sua morte havia de ser em o seu ninho, que fabricava, isto hé, na sua 

caza, e que depois de acabar, havia de multiplicar os seus dias: in nidulo meo moriar, et sicut palma 

multiplicabo dies meos (Job.sup.): quem era Job? era hum homem de vertudes, hum Varaõ recto, vir 

rectus, o Veneravel P. Alexandre era, e foi hum religiozo de louvaveis costumes, recto no pulpito, recto 

no confissionario, recto nos Livros, recto nos concelhos, recto nas classes, e em tudo recto, vir rectus – 

acabou Job (como todos) no seu ninho, isto hé, na sua caza, o Veneravel P. Alexandre de Gusmaõ acabou 

em o seu Seminario de Bethlem, que elle fundou, como seu ninho – in nidulo meo moriar. 

Job multiplicou os seus dias mediante as suas vertudes, porque as obras heroicas deste protentozo 

Varaõ ainda avultaõ, ainda se vem, ainda luzem nos caracteres das divinas letras, e se nós vemos, que as 

vertudes do V. P. Alexandre de Gusmaõ depois de sua morte resplandecem, por isso subo hoje a este 

lugar amostrar os seus dias naõ finalizados com a sua morte, mas multiplicados em as suas acçoens – 

multiplicabo dies meos, e com razaõ elegi estas palavras, em as quais estaõ debuxadas as suas vertudes 

tanto ao vivo, que mais parecem proprias, que accomodadas – in nidulo meo moriar, et sicut palma 

multiplicabo dies meos. Comessemos já. Primeiramente. 

Hé conselho do Espirito Sancto naõ louvar na vida, mas sim depois da morte o insigne das 

vertudes de hum benemerito subgeito – Lauda post mortem, Segundo este acertadissimo dictame, hum 

generozo coraçaõ naõ menos pio, que amante aplaude com este aparato funebre, depois da morte, ao V. P. 

Alexandre de Gusmaõ, visto que as suas obras ainda permanecem, ainda se multiplicaõ, tendo elle já 

deixado a vida temporal, pella eterna em este religiozo Seminario, que fundou com tanto cuidado, e 

desvello – in nidulo meo moriar, et sicut palma multiplicabo dies meos. 

O meu reparo está em que os dias, que formaõ as suas vertudes já depois da sua morte sejaõ 

semelhantes á palma, e naõ se formem com luzes de sol – sicut palma, mas proprio hé do sol formar dias 

pellas luzes, de que se orna, porem a palma a nenhũa lúz tem de propriedade, só tem o ser simbolo da 

victoria; mas a razaõ hé, por que o sol forma dias, com interpolaçoens de noites, e se os dias do V. P. 

Alexandre fossem depois de sua ditoza morte, como os dias solares, seriaõ asombrados, e como os dias de 

suas heroicas acçoens avultaraõ sem sombras, ainda que foi asombro em suas obras, naõ era cabal simil o 

serem multiplicados, como os dias do sol, mas sim, como os dias da palma, que como esta hé geroglifico 

da Caridade, como disse Laureto – de signat Charitatem (Verbo Sol.), multiplicar os dias como sol, era 

sempre morrer nas sombras, multiplicar os dias, como palma era sempre viver em luzes. 

Naõ há no jardim deleitavel das virtudes vertude mais brilhante, que o amor – maior eorum est 

Charitas – dis S. Paulo (Ad Cor. 1), ou porque toda se emprega em Deos, ou porque se desvella com o 

proximo, como dizem os Theolegos, Charitas est amor Dei, et proximi – foi o P. Alexandre para com 

Deos taõ excecivo, que todo o seu cuidado, e desvello foi amalo; Lá disse Job que a sua vertude, a quem 

chamou piedade, sempre desde a infância o acompanhara – quia ab infantia mea crevit mecum miseratio 

(Job. 31) – a vertude da Charidade para com Deos, sempre continuou neste excelente Padre: nasceo pera a 

graça em a Matris de N. S. dos Martyres, criouse em a freguezia dos Anjos, sempre como Anjo no amor, 

e como os seus dias haviaõ de ser semelhantes á palma, assim havia de florecer na infância. Notai. 
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A palma, geroglifico do amor, o folhado, que mostra no elevado da sua estatura, na raís, e da raís 

nasce, como dizem os Naturaes, e como o admiravel P. Alexandre havia de ser natural no amor divino, 

logo na infância, isto hé, na raís de seus annos havia de mostrar o frondoso da sua inclinaçaõ; em o tempo 

do Noviciado, procedeo, como fervorozo, no tempo de Recoleto, como cuidadoso buscando a Deos, qual 

outra Esposa, ou oferecendo o coraçaõ a Deos, oficina do amor – Cor meum, et cara mea exultaverunt in 

Deum vivum (Psal. 83) – no tempo dos estudos estudava Sciencias humanas com regras do amor perfeito 

– Deus Charitas est, no tempo de Sacerdote, como o Sacramento hé fogo – Deus noster ignis est – de tal 

sorte se acendia, que era pasmo pera os de fora, e asombro pera os de dentro, e como esta chama do 

divino amor hé o mais digno merecimento pera as Prelazias, como disse Christo preguntando a Pedro se o 

amava – diligis me? tu scis Domine, quia amo te (Joan. 21), tanto que vio Christo em Pedro o amor de 

Deos, logo o elegeo prelado - pasce oves meas. 

Assim o fizeraõ os consultores desta luzida Companhia de JESU, pera que o amor em que 

resplandecia se desse a conhecer. Foi eleito primeira, e segunda vés Rector do Colegio de Sanctos, foi hũa 

vés Prelado local do Colegio da Bahia; duas regeo a Provincia toda como Provincial, e quinze annos esta 

caza de Bethlem; vede agora, e notai, amor em Sanctos no reger, caridade na Provincia em a governar; 

affectos divinos neste Seminario em o dirigir. Amante de Deos se mostrou Jacob em governar seus filhos, 

cuidadozo se ostentou Jozeph em tratar com amor divino a seus irmaõs, e aos seus súbditos, mas este 

amor, esta caridade superior, em que se abrazavaõ, era sem fadiga, sem disvelo, sem socego, e com 

descanço, porem o amor em que ardia este V. P., a quem se dedicaõ estas honras, pera com irmaos, pera 

com os súbditos, para com seus filhos, que eraõ os meninos de Bethlem, todo se desvelava, naõ 

descançava, naõ se asentando, nem parando, mas sempre voando, que o correr no amante se hé fineza, o 

voar no amor hé mais excesso. 

Vio a Sanctidade de Izaias a Magestade Eterna em trono de soberania, e naõ se empenhando em 

dar a conhecer a divindade, todo se empenha em manifestar duas inteligencias seraphicas, e dis que tinhaõ 

azas nos pés, penas no rosto, e plumas no peito, e que voavaõ – volabant (Iza. 6); naõ asistiaõ asentados, 

quando muito de pé, e voando – stabant, volabant. 

No mesmo trono vio S. Joaõ a Deos acompanhado de vinte, e coatro cortezoens, e diz que estavaõ 

assentados com socego, e sem fadiga – sedentes – e porque naõ assistem asentados os Espiritos de Izaias, 

senaõ de pé, e voando? volabant? stabant?; a razaõ hé, porque o amor naõ conhece dilaçoens, nem 

admitte descanço, e o conselho pede asento; e como os Seraphins de Izaias eraõ incendios de amor?, 

como dis o Doctor Maximo – Seraphim incendium amoris, plenitudo amoris – e os cortezoens do 

Evangelista asistiaõ aos concelhos, o que nestes era descanço – sedentes, era nos seraphins velocidade – 

volabant; do mesmo modo o V. P. Alexandre, como era Seraphim humano no amor divino, imitando aos 

seraphins de Izaias levou a palma aos cortezoens do Evangelista – sicut palma. 

Mais ainda; quem era o que assistia naquelle trono, em que tanto se abrazavaõ aquelles seraphins 

voando? e contemplando taõ tremenda Magestade? Dis Cornelio Alapide, que era Christo, naõ como 

glorioso, ou gozozo, senaõ crucificado – Vidi Dominum Christum Crucifixum, e como o amor dos 

seraphins era ver a Deos em hũa Cruz, por isso formando cruzes das azas, com que voavaõ, reprezentavaõ 

as penas em que ardiaõ; isto mesmo foi o continuo exercicio do V. P. Alexandre, porque, como consta da 

sua vida, diante de Christo crucificado se elevava, ali gastava tempo em fervorozos suspiros, e em 
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excecivos actos de amor, dando a conhecer a todos no rosto o que no peito continha, logo com razaõ digo 

eu, que a inclinaçaõ do seu amor era em tudo semelhante aquelles seraphins, mas com esta diferença, ou 

singularidade, que o amor dos seraphins naõ diminuia os incendios, por que naõ tinha noite, o deste 

seraphim humano levava a palma, porque lhe multiplicava os dias – et sicut palma multiplicabo dies 

meos. 

Vejamos em segundo lugar o amor do próximo: a palma busca o Ceo subindo por natural 

inclinaçaõ, porem com as raizes abraça a terra por nativo amor, e se senaõ acha palma sem raizes, 

certamente naõ há amor divino sem charidade do próximo, e se no amor divino foi o V. P. Alexandre o 

que vimos, no amor do proximo foi mais esmerado, como veremos, amor de palma, que tanto multiplica 

subindo, como descendo. 

Dous affectos extremozos pera com o proximo acho nas suas heroicas acçoens entre muitos, e qual 

será o primeiro? Será sustentar a alguns Seminaristas? naõ; porque isso era conselho – mihi fecisti (Math. 

25) – a continua assistência no confeçar, já quando governava, já quando pregava, já quando ensinava, e o 

que mais hé, quando as forças eraõ diminutas pellos muitos annos; o que advertindo alguns domesticos 

lhe pediaõ moderasse o exercicio por naõ diminuir as forças, e elle respondia com o coraçaõ abrazado no 

amor do proximo, que dezejava largar os alentos da vida no ministerio onde os proximos alcançavaõ os 

auxilios da graça: Oh extremoza Charidade! 

Do Baptista sabemos, que lavava as manchas dos peccados pregando a Penitencia – praedicans 

baptismum poenitentiae (Luc. 3), mas naõ queria acabar a vida no exercicio – desiderium habens, de S. 

Paulo conhecemos, que dezejava morrer por gozar da companhia de Christo – dissolvi, et esse cum 

Christo (Ad Philip. 1), mas o V. P. Alexandre nem olhava para as glorias como Paulo, nem estimava a 

vida como o Baptista, era incansavel no Confissionario pera trazer à verdadeira penitencia os proximos, 

dezejava morrer por elles, mas naõ por si, ora vede. 

Quando Christo mandou a seus Apostolos a pregar pello Mundo – praedicate Evangelium omni 

creaturae (Mar. 16), naõ lhes apontou os perigos, e as contradiçoens, que haviaõ de padecer, e quando 

lhes encarregou o amor do proximo naõ foi menos que com a morte – maiorem charitatem nemo habet, ut 

animan suam ponat quis pro amicis suis (Joan. 15), pregunto; e naõ era amor dos proximos pregar o 

Evangelho, destruir os vicios, plantar as vertudes, e só era amor o morrer por elles? tudo era amor, tudo 

era charidade, porem o morrer era mayor – maiorem charitatem, e se o V. P. Alexandre queria, e desejava 

morrer confeçando os penitentes, hé certo, que era com extremos á charidade dos proximos em que ardia, 

mayor o amor em que se abrazava; queria, e dezajava diminuirse a si para multiplicar almas para Deos, et 

sicut palma multiplicabo dies meos. 

O segundo extremo em que consistia? em dar saude a hũ menino, que deitou em sua religiosa 

cama, ficando saõ, e perfeito? naõ, que essa maravilha, e outras muitas, que delle se dizem saõ obras da 

graça; o querer trazer todo o Mundo ao amor de Deos foi o segundo, e o mayor extremo da sua charidade, 

era taõ devoto do Menino JESU nascido em Bethlem, que álem de hum prezepio, que tinha que lhe 

reprezentava todos os instantes aquella flor do campo – ego flos campi (Cant. 2), escreveo o livro Escola 

de Bethlem pera mover ao Mundo a acçoens obzequiozas do Menino Deos, instituio a Congregaçaõ das 

flores, pera que os assistentes desta caza offerececem flores á flor, Rosas ao Cravo, angelicas ao Rey dos 
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Anjos; finalmente foi hũa nova Estrella, que appareceo na America, com mais luzes que a Estrella do 

Oriente, que guiou os Magos ao prezepio: eu mostro. 

Nasceo Christo em Bethlem, e na mesma noite appareceo no Oriente a Estrella profetizada 

naquella regiaõ; e em Judea que appareceo? nada, só na Comarca de Bethlem o Anjo aos Pastores – natus 

est hodie vobis Salvator (Luc. 2) – no Oriente todos eraõ gentios, em Judea todos eraõ fieis, parece que 

trocadas as appariçoens, melhor era o Anjo aos gentios, e a Estrella aos fieis; naõ vedes, que para hum 

gentio qualquer lús basta – Vidimus, venimus (Math. 2), e para converter um peccador nem hũ Anjo, nem 

muitos Anjos. 

Que mais fés aquella Estrella? guiou três Reyzes somente, e a sua cometiva, porem o V. P. 

Alexandre, Estrella da America, guiou, guia, e há de guiar a este Seminario, ao povo deste reconcavo, á 

gente desta monarchia, ou sejaõ gentios, ou christaos ao conhecimento do menino Deos no seu novo Sitio 

de Bethlem: Oh Estrella multiplicada em luzes! que com vozes de Anjo trouxestes com tuas vertudes, 

com teus livros, com tuas instituiçoens a tantos ignorantes ao amor de Deos. 

Aquella Estrella dos Magos sobre o Prezepio de Bethlem parou – Stetit supra (Math. Ibid.), e hé 

opiniaõ recebida, que ali se sumio, e nunca mais foi vista; o Veneravel Padre Alexandre, aqui parou, neste 

Bethlem se escondeo: Lamente agora a nossa saudade a sua auzencia, pois deixando-nos em sombras, 

retirou as luzes, e foi gozar das glorias, como piamente devemos crer (Salvo sempre o Decreto Pontificio) 

que o que delle digo hé de fé humana, e piedade nossa, fabricou este ninho como a Fénis, pera morrer 

nelle, e multiplicou, como a palma, nos frutos os seus dias para viver sempre – in nidulo meo moriar, et 

sicut palma multiplicabo dies meos. 

Esta seja a nossa consolaçaõ, Senhores; e vós, ó Veneravel Padre Alexandre de Gusmam vivey 

com Deos nessa gloria, que os nossos coraçoens isso pedem, e pediremos ao Menino de Bethlem, que 

tenhaes hũa pax nessa Curia Celeste – Requiescat in pace. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 4, 394-395 — [Provincial João Honorato, procurador da causa canónica do P.e Gusmão, a coligir 

documentos para a vida do jesuíta – 15 de novembro de 1733] 

 

Plura, et plura sunt prodigia, quibus passim mirabilis Deus est in Servo suo Patre Alexandro de 

Gusmão. Quare P.e V.ae perjucundum fore existimavi, si quidquid hactenus in servi Dei causa per me 

Procuratorem factum est, missis ad P.em V.am litteris, breviter attingam. 

In primis processantur adhuc, et Ordinaris authoritate muniuntur quae identidem a Servo Dei 

patrantur prodigia, quorum frequentia ad ejus reliquias avidissime conquirendas omnium animos 

compellit, et meum impulit, ut eas ex Superiorum consensu in prae divitem arcam, cui plura insunt ex 

argento artificiose laborata inferrem; quod facili negotio assecutus sum expensis cujusdam bene nummati 

juvenis, quem ego Philosophia, et Servus Dei lustralibus aquis intinxerat. 
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Praeterea conatum adhibui pro vera Servi Dei effigie depingenda, et in Europa mittenda, ut 

papyraceae ad unguem excudantur plurimae, ad quas, obtenta Superiorum facultate, necessariam pecunae 

sumam transmissi, ut in Brasiliam quamprimum mittantur ad desideris nostri levamina, et devotionis 

incentiva. 

Tandem ad describendam Servi Dei vitam studium, et operam impendo, quod jam mihi, 

Provincialem dum ageret, injunxerat P.er Marcus Coelho, dignus sane, quem in promovenda Servi Dei 

memoria posteritas commendatum habeat. Quia tamen non dum satis mihi nota, quae per universam 

Provinciam sunt dispersa de actionibus, ac virtutibus Servi Dei, aequum erat, ut ex mandato P.is V.ae 

colligerentur, ne quae de tanto viro scitu dignissima, inscius scriptor praetermittam. Quod attinet ad 

confactas praeli expensas, et siquae aliae opus fuerint pro perpetuanda Servi Dei memoria P.as V.a 

facultatem praestare velit. 

Tria ad ultimum occurrunt a P.te V.a in Servi Dei obsequium impetranda: 1.m est, ut in Seminario 

Bethlemico (cujus author extitit) anniversaria ejus dies, quae in decimam quintam Martis incidit, peculiari 

aliqua Servi Dei recordatione ad libitum P.is V.ae notetur. 2.m est, ut P.er Victorianus da Cunha alumnus 

quondam ejusdem Seminaris, et in Societatem Servi Dei suffragio ob ingenis praestantiam admissus, qua 

multum pollet in Philosophia, et Theologia, ab earum Magisterio non excludatur, quod (ut neminem latet) 

magno cum splendore obire potest; nisi ejus aemuli (quae litteratorũ infirmitas esse solet) apud 

Superiores. Praevaleant qui rem fortasse ad eorum vota videntur disponere. 3.m est, ut de P.er Hieronymo 

Martins in Seminario Bethelemico degente, qui Servo Dei aliquandiu a confessionibus fuit, nihil in 

novitur, cum jam sit ad meliorem frugem redactus in iis, de quibus ad P.em V.am scripsi; qua de re 

Moderatorem Provinciae, ut par est, certiorem reddam. Reliquum est, ut P.as V.ae in Universae Societatis 

commodum diutissime vivat, et me sua humilissime petentem muniat Paterna benedictione. Ex Seminario 

Bethelemico 15 Novembris an. 1733. 

P.is V.ae 

Humillimus in Christo Filius, et Subditus 

Joannes Honoratus 

 

 

 

***** 

 

Bras. 5-2, 143 — Residentiae, et Missiones in Indorum Pagis, et Seminarium Bethlemicum 

 

Socii, qui in duodecim Residentiis, et viginti Indorum Pagis versantur; vestimenta, oleumque, ac 

vinum à coll.o accipiunt, cui immediatè subjiciuntur. Aliquibus etiam Pagis in ara Bahyensi, et 

Pernambucana, decem scuta Romana à Rege singulis annis tribuuntur, ad Missae sacrificium parandum. 

Caetera, quae ad victum pertinent, propria industria, et Indorum opera sibi comparant, scafas videlicet 

fabricando; tabulas ex caeduis silvis vendendo, et Piscatione fere quotidiana. Socii vero in Seminario 

Bethlemico versantes, qui quatuor numerantur, nimirum Rector, duo Sacerdotes Magistri Grammaticae, et 

Humanitatis, et Coadjutor, convictorum contributione aluntur, ac vestiuntur. & leemosynis, legatisque piis 
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extructa domus pars satis ampla, ac Templum. Servos habet supra viginti; Hortum, et Terrae tractum satis 

extensum, ad spatiandum. 

Hic est Brasilicae Provinciae status, meliori, qua potuit, ratione, P.te V.ae monstratus. Bahyae 24 

Juni 1694. 

Subscripsi huic 3.o Catalogo Rerum, et sigillo Provinciae munivi – eadem die in Coll.o Bahyensi. 

Alexandre de Gusmaõ 

 

 

 

***** 

 

Bras. 9, 375-376v — Relaçaõ sumaria do q obraraõ os PP. da Comp.a de JESU no Brazil em ordem ao bem 

espiritual do proximo desde o anno 1690 

 

Seguindo a repartiçaõ das trez diocezis da Bahia, Rio de Janeiro, e Pernambuco, se dará distincta, 

e sumariam.te o q a cada hũa dellas pertence. 

 

Bahia 

 

No coll.o da Bahia se exercita hũa quotidiana, e perpetua missaõ. Porq de todos os Bairros, e 

Freguesias da Cidade, ainda mais distantes, se correm a ella mandando chamar os PP. p.a em suas doenças 

se confessarem, p.a fazerem seos testam.tos, e p.a os ajudarem a bem morrer. de sorte q muitas vezes tornaõ 

no mesmo dia, e noite a voltar os q ja tinhaõ a outros doentes por naõ haver mais PP. q possaõ hir de 

novo. 

Assistiosse a sinco congregaçoens nos Domingos do anno, a saber: de nossa S.a da Concepção dos 

Meninos da Escolla, de N.a S.a da Encarnação dos Estudantes da Primeira, Segunda, e Terceira classe, de 

N.a S.a das Flores duas missas na Semana, de N.a S.a da boa morte nos Domingos â tarde, e de N.a S.a da 

Paz. E alem destas se instituio de novo outras dos homens graves, p.a fazer exercicios de penitencia nos 

Sabados do anno, e outra p.a os Soldados: todas com reza, praticas, e frequencia dos Sacram.tos. 

No P.ro Domingo de cada mes se expoem o Senhor, e se da o jubileo p.a todos. No segundo 

Domingo se da a comunhaõ e o jubileo no hospital da Misericordea, aonda cada semana ha huns PP. 

determinados a servir, e consolar com praticas os doentes. No terceiro Domingo se da o jubileo aos da 

boa morte. E no quarto Domingo se sinalou o jubileo p.a os Prezos da Cadea, e hum P.e tem â sua conta 

tratar dos prezos mais dezamparados, e das suas cauzas, como tambẽ de ajudar, aparelhar, e acompanhar 

os padescentes ate nelles se executar a sentença de morte. 

Naõ se faltou âs doutrinas assi na Igreja como nas ruas, nem ao ensino dos escravos de Angola; e 

se visitaraõ todos os navios q vieraõ de Angola, p.a ver se os negros q nelles vinhaõ eraõ baptizados, e p.a 

cathequizallos nos misterios da fe, e so em hũ engenho se baptizaraõ 20 q estavaõ ahi como brutos. 

Converteraõse dous herejes Luteranos, hum Calvinista, e hum Mouro, Ajudados com a divina 

graça por meyo dos PP. a retratar os erros passados, e a seguir a Igreja Catholica. 
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Chegando, e partindo a Frota confessace a mayor parte da gente maritima, conforme o costume. 

Repetindo neste anno a força das febres malignas, ou contagiosas, occuparaõse com a divina 

Caridade os PP.es de dia e de noite no exercicio de ajudar a bem morrer, depoes de ouvir de confissaõ aos 

doentes, e ainda ao prezente continuaõ no mesmo trabalho. 

Celebrousse com sermoes, e practicas a exposiçaõ do S.or a novena de S. Franc.o Xavier, e o dia q 

se lhe dedicou como a Protector dessa Cidade. As quarenta horas do Entrudo, e as mais festas principaes 

do anno, e dos Santos da Religiaõ, chegando os sermoens nesta Igreja, alem das praticas da boa morte de 

todos os Domingos do anno quasi a 40 e os da Quaresma com mayor concurso, e proveito, alem dos q se 

fazem nas Igrejas da Cidade, o Reconcavo. 

Leraõ no Passo tres mestres de classes inferiores, e outros tres Theologia Speculativa, e Moral nas 

classes superiores, e acabouse o curso com satisafaçaõ e proveito, conforme a mayor ou menor 

capacidade dos Estudantes, q sempre foraõ obrigados a frequentar os Sacram.tos e as salterias. 

A este Coll.o pertencem as missoens de assistencia dentro do Sertaõ da Bahia nas Aldeas dos 

Indios Tapuyas, q hoje saõ as mais numerozas, de Naçaõ Kiririses de lingua mui dificultosa: a saber a da 

Cannabrava, destante setenta legoas da Bahia, q hoje consta quasi de outocentas almas; mais de setecentas 

saõ baptizadas. a da Natuba, quasi quinhentas; alem destas missoens, outros PP.es trataõ do bem espiritual 

de outra casta de Tapuyas no Sertaõ alto do Rio de S. Francisco e ao presente saõ tres mil e novecentas 

almas divididas em duas Aldeas mayores e tres menores: Os PP.es assistiraõ ate agora em hũa principal, e 

visitavaõ a outras; agora assistiraõ em duas, ainda q hũs sejaõ acharases; e outros Procazes, diferentes na  

língua p.a dobrar o mericim.to e trabalho. 

O Fruito destas missoens consiste em fazellos de brbaros, homens e de homens Christaõs, e de 

Christaõs perceverantes, na fê a isto procuraõ, e procuraraõ aquelles missionários acomodandosse a viver 

com elles, e a fazer officio de cura, Pay, Medico,, emfermerio, Tutor, e ainda mestres, p.a ensinarlhes 

roçar e plantar seos mantimentos, porq tais saõ q antes haviaõ de hir cassando cada dia pello matto, e 

buscando algũa fruita sylvestre, doq acomodarse a trabalhar, e plantar. 

Morreo neste anno o P.e Joaõ de Barros. natural de Lisboa, aquem se deve a fundaçaõ destas sinco 

missoens do Rio de S. Franc.o e a mayor parte dos da Cannabrava, Saca dos Morcegos, e Natuba. Sendo 

habil p.a qualquer occupaçaõ, e menisterio da Religiaõ, se sacrificou a Deos nos mattos, e assistio quasi 

22 annos a varios Tapuyas, vencendo as dificuldades grandissimas, q no principio se encontravaõ, 

aprendendo com grande estudo as linguas, e fazendo artes, cathecismos, e prosodias p.a os vindouros, e 

logo passando da fundaçaõ de hũa missaõ p.a outras de diferente lingua, q era tornar a principiar o 

trabalho, quando era sempre desejos a vivo fructo esperado. As encomodidades q padeceo nas viagens, a 

falta dos mantim.tos e muitas vezes do necessario p.a a vida diurna, os desgostos q viveu nas opposiçoens q 

faziaõ alguns brancos aos seos santos intentos, e as doenças q padecia faz dignos de se contarem na vida 

de qualquer varaõ Apostolico. O seo procedim.to foi sempre taõ religioso, q mais parecia Angelico q 

humano. Todos os companheiros q teve sempre o veneraraõ por Sancto, inimigo do seo Corpo, 

desapegado dos affectos terrenos, e só unido com Deos. O ultimo de seos companheiros mais imitador de 

sua virtude, apos confissaõ, como P.e dotado de todos os talentos, q podem formar hũ bom missionario, 

morreo na flor de sua idade, hum mes depois de morrer o P.e tendosse ofrecido ao mesmo P.e p.a ser seo 

companheiro tambem nesta missaõ p.a o Ceo. Era este moço natural de Guimaraens por nome Paulo 
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Salgado, e ainda naõ sacerdote: pela pureza da via, prudencia, e zelo das almas, juntam.te com um natural 

aureo, docil, e affavel, digno de se contar entre os missionarios (?), e de chorar o seu fallecim.to de quem 

deseja o verdadeiro bem dos Tapuyas. 

Nas sinco Aldeas de lingua Geral dos Indios, a saber duas em Porto Seguro, hũa nos Ilheos, hũa no 

Camamû, e na do Espirito Santo perto da Bahia, se occuparaõ os Missionarios nos ministerios 

costumados, doutrinando, baptizando, e ouvindo de confissaõ aos Indios: socedendo Camamû, e a do 

Espirito Santo tam bem de muito proveito. & os brancos, principalm.te no tempo de Quaresma e Semana 

Santa por satisfazerem nellas os officios com toda a decência, Musica, Prociçoens, e Sermoens, como 

costumamos nas villas mais povoadas. Na Aldea do Sirinhaẽ se abrio escola da lingua dos Indios, p.a os 

nossos Religiosos moços aprenderem; assi como se abrio outra na Aldea do Espirito Santo, p.a q a 

Provincia tendo linguas, tenha tambem missionarios. 

Foraõ dous PP.es a Aldear os Indios socôs q andavaõ pelos mattos dos Ilheos, com ordem, ou de 

ajuntallos, se quiserem, com outros de outra Aldea, ou perto delles, depois de lançados fora da ditta 

Capitania dos Ilheos, por ordem do Governador Geral do Estado, o Xorte (?), q se fasia administrador 

delles, e perturbador deste intento, o q se teria feito antecedentem.te; se o Arcebispo Governador o botara 

fora de lâ, ou como Governador com força, ou como Arcebispo com Escomunhaõ, como se resolveo 

pouco antes de morrer, declarandoo escomungado contumâs. 

Nas duas cazas finalm.te dos Ilheos, e de Porto Seguro naõ faltaraõ os PP.es de ajudar os moradores 

com todos os menisterios proprios de nossa Comp.a; e ficaõ avisados huns PP.es missionarios p.a sahyrem 

depois de partida a frota a fazer missoens por este Reconcavo da Bahia, aonde por falta de operarios naõ 

se poderaõ mandar, sendo os poucos, q temos, necessariam.te occupados ou no estudo da Theologia, ou 

nas Cadeiras, ou nos ministerios q nesta Cidade taõ populosa, e povoada, naõ se podem deixar sem 

reparo. 

O Seminario tambem q se começou na Cachoeira da Bahia, assi como cresce na fabrica, assi 

cresce no numero: sendo os Seminaristas ja 37, e mais entrariaõ, se se podesse acelerar mais o edifício q 

por pobreza vay de vagar; e esta recopilaçaõ bastarâ pelo q pertence á Bahia neste anno. 

Mas porq no anno passado se apontou hũa missaõ q fizeraõ dous PP.es por terra desde Pernambuco 

ate a Bahia, sem dar noticia do q se obrou particularmente, basta dizer agora sumariam.te q nesta missaõ 

gastaraõ os PP.es sinco meses. menos sinco dias, buscando de proposito os moradores mais pobres, e mais 

necessitados, como se buscaõ as espigas; em idas, e voltas andaraõ mais de 20 leguas; passando 93 rios; 

as Igrejas emq fizeraõ os exercicios da missaõ foraõ 41. alem das doutrinas sumamente necessarias; 

prêgaraõ 115 vezes. As confissoens gerais necessarias foraõ 1388; pelas particulas q se consagraraõ 

soubesse q se deo a Comunhaõ a 7909 pessoas. e disto se poderá entender o numero das confissoens 

ordinarias; eq trabalhoso exercicio era ouvir curraleiros, vaqueiros, e escravos de engenhos âs vezes taõ 

bussais, q mais custava ouvir hũa confissaõ ordinaria destes, q hũa geral, ainda de toda a vida de pessoa 

convencida. Mais de dous mil inimigos tornaraõ a reconciliarse entre si; os cazos foraõ taõ horrendos, q 

se julga melhor sepultallos nesta generalidade, q fazellos patentes. A contriçaõ e as lágrimas dos mais 

desonestos era tal, q os confessores pediaõ a Deos ter semelhante na hora da morte p.a assegurarem sua 

salvaçaõ. Muitos se determinaraõ casar, e outros a sahir das terras aonde tinhaõ as ocazioẽs de pecar. 

Restituiose a honra tirada com retractarse. Restituiose fazenda a dinheiro logo de contado aquem se devia; 
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e isto taõ suave e fortem.te q os mais penitenciados eraõ os q se mostravaõ mais amantes dos PP.es, e q 

desejavaõ resolutamente seguillos. Em a povoaçaõ de Lena em Porto de Calvo, nas Alagoas do Norte, e 

do Sul, e em S. Miguel foraõ grandes as demonstraçoens de verdadeira penitencia, mas no Rio de S. 

Francisco, e em Serigipe m.to mayores. 

 

Coll.o da Bahya [anotação à margem] 

 

 

 

***** 

 

Bras. 9, 395-400v — Annuae Litterae, Baía, 30 de maio de 1694 (1.ª via; 2.ª via: Bras.9, 403-407) 

 

Admodum Rev.de in Chro Pater 

Annua Litterae exBrasilia 

 

Muneri mittendi Annuas Litteras anno praeterito satis fecimus; sed ut intermissam superioribus 

annii scribendi curam exactiori studio pensemus; has licet breviores; nunc damus. Cumque ex Catalogis, 

qui simul mittuntur, satis constet de sociorum numero in hac Provincia, singulisque collegis, ac 

Residentiis, et in Indorum Pagis versantium; quique hoc anno desiderati sint, atque admissi ad fructum ex 

ministeriis societatis collectum currente calamo festinamus. 

Et ut ab Indis incipiam, qui nobis prae caeteris cordi esse debent; ea, quae maximo semper fuit, 

eratque nobis incommodo cum Paulopolitanis, in Australi Brasiliae parte degentibus, decisa tandem 

controversia est, non minus authoritate Regia, quam Patrum opera, qui ad hanc finiendam, Paulopolim 

cum potestate missi sunt; et in flectendis civium animis, non parvum, deo adjuvante, laborarunt. Illud 

antiquum Paulopolitanis huc usque fuerat; fixumque unanimi consensu, improba cupiditate suadente, 

licere sibi Ethnicos Indos, in remotioribus sylvis degentes violenter aggredi; ligatos ex eorum Pagis 

abducere; Domique, et in Praediis veluti servos habere; eorum opera uti; donare, vendere, ac pro 

dissolvendo aere alieno, cui libet ex creditoribus tradere: satis, super que eis datum dicentes; quod ad 

Ecclesiae gremium adducti; victuque, ac vestitu, qualiscunque is esset, eorum labor in colendis agris, et 

servitio domestico pensaretur. Et licet Romanorum Pontificum litterae, Regumque Lusitanorum edicta, 

gravissimarum comminatione paenarum, pro servanda Indorum libertate clamarent; nec Regibus, nec 

Christi in terris Vicario parebant; freti inacessis rupibus, quibus aditus ad eorum oppida circumcluditur, 

Regis militum praesidio destituta; armisque ad sui defensionem referta: praeter vastissimos sylvarum 

tractus, ad quos se statim possunt recipere; assueti longuissimis itineribus in Indorum praeda; quae 

prosequi alia de gente milites nequeunt, etiam si altissimum, et praeruptum ad ingressum montem 

conscendant. Freti etiam authoritate indoctorum hominum e Religiosis familiis, quae apud illos sunt, 

hujusmodi violentas artes probantium; imo et eos associantium, spe lucri in captorum divisone facienda, 

non modo nostros aperte contradicentes non audiebant; sed jam ante actis annis ex oppido expulerant; 

revocaverantque tandem post longum tempu; indicto nobis graviter hac super controversia silentio. Et 
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quamvis in publicis concionbus ab ilis reprehendendis circa injustam Indorum servitutem abstineremus; 

in privatis tamen colloquiis cum iis, apud quos Dei Timor plusquam avaritia valebat; fodicare haesitantes 

animos non praeter mittebamus; increpando, cum opus erat, arguendo, atque obsecrando. Jam que res eo 

devenerat, ut abeis non levi admissae injustitiae metu perculsis, magis ageretur de eruendo e fodinis auro; 

quam de abducendis Indis e silvis. Cum repente duo Missionarii Europei e Religiosa familia, quam 

obsequii, et amoris ergo non indicamus, bono quidem zelo praediti, sed non secundum scientiam, qua 

procul dubio carebant; Paulopolitanos non modo in damnabili, atque improbanda sententia confirmarunt; 

sed ad prosequendas priores egressiones ad silvas, allatis rationibus, extimularunt, ut multos ad ovile 

Christi deducerent; domosque suas, et praedia servis implerent; quandoquidem eorum Domini optimo jure 

per deductionem ad Fidem fiebant. Quo cum nihil gratius eis dici posset, aut ad cupiditatem 

accomodatius; statim dicto audientes novem egressae sunt ex oppido, et vicinis Pagis Paulopolitanorum 

Turmae intermissam praedandi artem repetentes, a viris tam piis, ac Religiosis in publica concione 

probatam. Verum cum haec ad Regis aures pervenissent, eo praesertim tempore, quo susceptum a nobis 

negotium confici quamprimum posse sperabat; datis tum ad Paulopolitanos, tum ad Missionarios illos, 

litteris, justa indignatione, ac reprehensione plenis, aliisque ad Generalem Brasiliae Gubernatorem valde 

efficacibus; jussit, inita nobiscum consultatione statueret, quid facto opus esset; strenueque, sed prudenter 

ac caute statuta exequeretur; ne pro servanda Indorum libertate vehementius pugnans, quam par erat, 

occasionem tumultus Paulopolitanis daret, qui procul dubio timebatur. Commissum ergo id negotis Patri 

Vice Provinciali Alexandro de Gusmam, illuc ad visitandam Australem Provinciae partem ituro; 

injunctumque illi a Gubernatore ut eidem prorsus viae in agendo insisteret, quam Pater Georgius Bencius, 

olim Provinciae Secretarius, et ejus orae visitator aperuerat a Serenissimo Rege, ejusque Consiliariis, 

doctisque Lusitanae Aulae Juris peritis, ac Theologis comprobatam. In hanc si Paulopolitani 

descenderent; propositae compositioni, ac consensioni Magistratus; et Primarii Cives subscriberent; 

ratamque Regio nomine subscribens etiam Vice Provincialis haberet; datis hac super re patentibus litteris, 

instructione, ac publicis tabulis. Itum deinde non sine aliquo magnarum difficultatum superandarum metu 

ad Paulopolitanos; quos reprehensione, ac comminatione Regis, aliisque Gubernatoris litteris exasperatos 

esse consabat. Divinoque favente auxilio, ea dexteritate per Vice Provincialem, ejusque socium res agi 

coepit; primoquidem remotis Arbitris, cum paucis e Primaribus, erga Societatem nostram bene affectis; 

deinde die conversioni Divi Pauli sacro, Paulopolitanorum Patroni, cum ipso Magistratu, judicibusque, et 

electo a Populo Procuratore, ut e saulistis Paulistae fieri cum Paulo Gentium Apostolo malverint; idest ex 

Indorum persecutoribus, eorum fieri tutores, ac curatores; quam in male caepta praedandi arte persistere. 

Re igitur per aliquot dies inter praecipuos Cives discussa; meliorem tandem partem amplexi, publico 

decreto statuerunt; viri scilicet e Magistratu, et consiliarii omnes ad unum (quod in authenticas tabulas per 

scribam Senatus, ac Populi, aliosque duos Tabelliones relatum est, et duplici exemplo ad Brasiliae 

Gubernatorem, et Serenissimum Regem transmissum, ab iisdem cum Provinciali subscriptum). In 

posterum nec ituros se, nec missuros unquam praedatores ad silvas; nec consensuros hujusmodi turmas 

exire, ad Indos Ethnicos, undequaque per vim abducendos, et in servitutem redigendos; tantumque 

comitaturos Societatis Nostrae Missionarios; si aliquando adeos praedicatione invitandos proficiscerentur. 

Liberos omnino esse Indos, qui in eorum domibus, praediisque versabantur; sive e silvis abducti; sive 

empti; sive dono dati; sive christiani essent; sive Ethnici; nec eis tanquam servis usuros; contrariamque 
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huic sententiam, male ab aliquibus Religiosis disseminatam, falsam esse, atque erroneam; et a nemine, 

tuta conscientia, admittendam. Non inituros in posterum super iisdem Indis contractus ullos eorum 

libertati contrarios, puta commutationis, emptionis, aut venditionis; nec daturos eos creditoribus ad 

dissolvendum aes alienum. Futuros tantum eorundem Indorum (quos non aportebat iterum ad silvas 

mittere jam christianos, ferarum more victuros, vel suo arbitratur, omnina relinquere, veluti palabundos 

absque pastore greges rapto victores ob desidiam, etiam si ad silvas non redirent, et sine custo de ac 

directore morarentur in Pagis) futuros, inquam, eorum Administratores, Tutores, ac Curatores; 

soluturosque eis pro annus labore incolendis agris, servitioque domestico, pretium, seu victum, 

vestitumque, et medicamenta, addita insuper instructione frequenti circa res, quae ad fidem christianam 

pertinent, quam Patres filli, et Magistri discipulis tradunt; nec in eis educandis, castigandisque, et in 

officio continendis; Parentes, aut Tutoris limites transgressuros. Denique dubiorum omnium resolutionem 

quae ex eadem administrationem nascebantur, vel nasci deinde poterant, petituros, expectaturosque a 

Theologis ac Doctoribus, a quibus discuti, et decidi juxta Ecclesiae Leges, suasque, Rex Serenissimus 

imperasset: cui re ipsa nonnulla examinanda proponebant, ad conscientias quovis scrupulo liberandas; 

quaeque iisdem Regulis, quibus nos in Administratione Spirituali ac Temporali Indorum, nobis a Rege 

commissorum utimur, resolvi facile possunt. Idque absque ulla perturbatione, aut contradictione, tanta 

omnium concordia, atque animorum consensione sancitum est; ut immortales Deo referendae sint gratiae, 

qui sic indurata prius corda immutavit non minus fortiter quam suaviter. Quod ut jucundum Brasiliae 

Gubernatori praeter spem accidit; ita Serenissimo Regi gratissimum fore speramus, Deo gloriosum, et 

multis ex Paulopolitanis, pacta servaturis, unicum ad se se aba eterno interitu vindicandos; medium 

Indorum opera, salva eorum libertate, Domi, et in agris usuris; sine quibus vivereeos non posse, nemini 

dubium. 

In Pagis vero ad Collegium Paulopolitanum spectantibus, aliisque in ora Fluminis Januarii, et 

Bahyensi, et in Praefectura Spiritus Sancti, multum hoc anno cum Indis, (...), morbo epidemico, et 

terminali correptis, die, noctuque laboratum est; commodantibus libenter operam suam Patribus aegrotis 

omnibus, qui multi eodem tempore decumbebant; eisque non solum divina Sacramentorum subsidia, sed 

et medicamenta, et alimenta parentibus; ne a suis destituti, absque opitulante dextera misere interirent. Et 

quamvis, saeviente morbo, non pauci desiderati sint fere in omnibus Pagis; plures absque dubio 

periissent; nisi solers, assiduaque nostrorum industria, et charitas tot simul laborantibus occurrisset. 

Aucta ad Flumen Sancti Francisci nova Missio, ac statio pro Crochorasiiis (?), et Procasiis; jamque 

Religiosi quatuor de septem Tapuyarum Pagis sollicite agunt; eosque ab ingenita barbarie ad humanos 

mores, et ad christianam disciplinam non invitos trahunt; divinisque praeceptis informant. De Montibus 

etiam ultra oram Pernambucanam ad Ceara Magnum descendere jam parati erant, ut novissimis litteris 

significatur Indorum fere tria millia, quos Tubajares vocant; ex quibus jam aliquos deduxerant, et plures 

deducendos sperabant in dies sacerdotes duo e Nostris, qui anno superiore eo convolarunt; ut se se per 

quam alacri voluntate in eorum salutem impenderent: quibus Serenissimus Rex per totius Brasiliae 

Gubernatorem gratias agi jussit; non minus animarum zelum utriusque laudans, quam fortem animum in 

patiendo commendans, praeter incommoda itineris; famem, sitim, et fatigationem. Europeos etiam milites 

bonis caeptis de more adversantes; eorumque ducem, lucri cupiditate agitatum, quod in minime valde 

volebat, si Indorum Pagi procul ab Arce, cui praerat; idest procul ab Accipitris unguibus locarentur. Id 
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circo ipse permolestus Patribus Dux jussu. Regis, non modo in ordinem redactas, sed loco motus; eique 

alius substitutus, notae erga Societatem benevolentiae, a quo juvendos Patres in tam praeclaro opere non 

dubitamus. 

Quatuor etiam Tapuyarum Pagi in Meditullio Bahyensi, meliorem quotidie de se ipsis spem 

praebent; nam in Pago Juruens modo viginti tantum Ethnici numerantur: Religiosi omnes ibi jam sacro 

fonte lustrati; matrimonia juxta Ecclesia leges, contrahere festinant; divina mysteria non solum 

quadragesimali tempore, sed et per anni cursum frequentant. Sacro non adesse diebus festis, adeo 

Religioni ducunt, molesteque ferunt, propter metum violandae leges; ut non nisi petita prius, et obtenta a 

Patribus facultate, ire audeant, quo gravis etiam necessitas vocat. Cessante in eodem Pago jam ex multo 

tempore pluvia; famemque alimentorum defectu patienter ferentes, et maiorem in futuros menses timentes 

Tapuyae, post novendiales preces Deiparae oblatas, publica supplicatione divinam opem implorare 

caeperunt, precibus afflictionem corporum conjungentes. Cum repente eadem nocte tanta e Caelo vis 

aquarum descendit; quantam nullo alio tempore descendisse super arentem terram  recordabantur. Utque 

Dei beneficium certo constaret; extra ilud Territorium, sudum ut antea, caelum permansit. Et quod mirum 

est, hoc genus Barbarorum, quia natura inconstantes erant, et palabundi, absque ullis sedibus ferarum 

more ex currentes, ab antiquis Patribus derelicti semper fuerunt; ne oleum atque operam perderent, 

stultoque cum eis labore, absque ulla spe fructus, consumerentur. Experientia tamen docuit verissimum 

adagium: Nemo adeo ferus est, qui non mitescere possit; si modo culturae patientem acommodet aurem. 

Verum hoc missionariis magno stetit; cum in addiscenda eorum lingua valde difficili; tum in barbarie 

eorumdem ferenda, donec cicures fierent; et multo magis in toleranda alimentorum penuria; praesertim 

cum clauso per menses caelo, vitam agere infelicem coguntur in terra deserta, invia, et inaquosa; ipsis 

tunc Barbaris ad silvas se se ferentibus, ne fame, ac siti conficiantur. 

Sedenim cum Pataxosiis, supra modum rudibus, atque silvestribus; quorum fere quingenti nuper 

nos convenerunt in Praefectura Spiritus Sancti, perforatis labiis, membrisque versicolore succo perfusis, 

huc usque multum laboris impensum est; et fructus fere nullus perceptus; quod eorum Linguam prorsus 

ignoremus, et ipsi nostram; neque ad colendam terram induci possint, unde alimenta parentur; nec ad 

communem vitam ducendam in Pago, ad instar avium repente quolibet avolantium: in quo illud unum 

solatium nobis relinquitur; plus meriti habiturum laborem, qui Dei causa, serendo etiam in arena sterili, ex 

charitate, aut obedientia suscipitur.  

Quae vero in urbibus gesta sunt, non minori commendatione digna videntur; propter calamitosa, in 

quae incidimus, tempora, fame in Pernambucana ora, Bahyensi, ac Fluminensi, et in oppido Spiritus 

Sancti, cum morbo epidemico, saeviente. E nostris desideratus est Pater Provincialis, primo vix Regiminis 

anno absoluto, post emensum mare, Lusitaniam, et Brasiliam interjacens; postque lustratam 

septentrionalem Provinciae partem; dum verbo, et exemplo ad exactam Religiosae disciplinae 

observantiam conabatur omnes, qua poterat, arte inflammare. Rapti simul eodem morbo sacerdotes 

quatuor, unus e scholasticis, duo coadjutores, et totidem novitii scholastici; praeter duos sacerdotes ex 

Provincia Lusitana; Alter Loandam pergens, alter inde Ulyssiponem rediens. Et qui superioribus annis 

maligini vim morbi effugerant, tentati omnes, et plerique ad ultimum vitae discrimen adducti: magna 

sociis sibi invicem cum omni charitatis significatione famulantibus, virtutum exercendarum materies; 

magnumque, vicinae mortis metu, ad perfectiorem vitam incitamentum. 
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Pauperum fame assidua largitate adeo consultum est; ut nemo e confluentium multitudine singulis 

diebus ab accipienda eleemosyna sit repulsus; praeter occultas, honestis Civibus datas, hoc tempore 

feread extremam egestatem redactis. In Collegio praesertim Fluminensi omnium sibi amorem vindicavit 

novi Rectoris liberalitas, et sanctae, in pauperibus sublevandis, industriae. Rediens ille in Brasiliam 

Ulyssipone, ubi Procuratoris Provinciae munere functus erat, in navi Praetoria; militibus, nautisque, gravi, 

atque improviso morbo laborantibus, quidquid ad victum sibi copiose datum fuerat, libenter est elargitus; 

culcitramque, ad lodices distribuit, ut periculose aegrotantibus subveniret. Ad inferiora autem navis 

descendens; ita de levandis animis egit confessiones excipiendo, appositisque verbis solando; ut 

famulatus etiam non oblivisceretur, quem languentium corporibus debere se charitate, et instituto 

Societatis intelligebat. Vixque Portum tenuit, cum repente in morbum incidit epidemicum, qui grassari in 

Fluminensi Urbe tuns caeperat; et a quo, post multam sanguinis emissionem, Deo juvante, liberatus est; ut 

multis posset prodesse. Ductis ergo ex nostris Armentis lactentibus vitulis, quoniam pulli gallinacei satis 

esse non poterant socios sibi subditos cum mancipiorum manu per vias urbis diebus singulis misit; ut 

carnem, dulciaria, medicamenta e nostro Pharmacopolio allata, aquam, lignaque currui imposita, aegris 

decumbentibus darent; iis praesertim, qui nec servum habebant, quo ad haec sibi paranda, uti possent; 

praeter eleemosynas ad Collegii januam, ubi eadem largitate fiebat omnibus satis. Venarum etiam 

sectores e nostris famulis praecedentes Patres comitabantur; ut dum sacerdotes confessiones aliquorum 

excipiebant, illi corporibus curandis incumberent. Cunque socii per urbem missi pauperum egestatem 

intra domesticos parietes alte clamantem viderent, audirentque; statim a non invito Rectore quidquid ad 

contegenda honestarum virginum corpora, aut viduarum, necesse erat, promptissima voluntate 

impetrabant. Quod quantum amoris Societati nostrae conciliaverit, in Urbe, in qua minus diligebamur, 

satis explicari vix potest. Viris Primariis, minoribusque e Populo confitentibus; datum sibi a Deo 

Rectorem, qui per exempla sanctorum gradiens, afflictae civitati opportuno tempore opitularetur. Institutis 

deinde Novendialibus precibus, et supplicatione solemni, Gubernatore, et Magistratu ita petentibus, ad 

divinam clementiam exorandam; prodiere e Collegii Templo sub vesperam, primo innocentes Pueri, nudo 

pectore, atque humeris, sortisque spineis coronati; e quibus quatuor Angelorum Speciem, qua pingi 

solent, vultu, ac vestitu imitantes, Puerum JESUM, crucem dorso gestantem, in deaurato ferculo 

attollebant. Hos sequebatur Domina a Pace, quae Deum conciliare hominibus solet, quamvis graviora 

promeritis; geminaque sodalium series Caeli Reginam, et Christiani Populi Patronam humili obsequio 

comitabantur. Sacerdotes deinde linteati; quotquot in Urbe degebant, Sanctum Sebastianum, ejusdem 

Urbis Patronum, et Pestilentis morbi expulsorem, anteibant; et ex eis quatuor, suppositis humeris, 

sculptam ejus imaginem deferebant. Post hos Sanctissimi Parentis nostri filii, omnes nudis pedibus 

incedentes, sacram ejus statuam dorso gestabant. Claudebat denique supplicantium ordinem sacerdos e 

Nostris, Christi Domini Cruci affixi imaginem ferens, multo subsequente Populo, Civibusque gravioribus, 

et cantorum turba, per vias, atque in Templis psallentium. Habitaque, postquam se in Collegium 

receperunt, concio satis efficax, ad peccatorum veniam implorandam, placandumque divinum judicem, 

juste in sontes animadvertentem: et ex gemitibus, lacrymisque ibidem profusis, verae contritionis signa 

percepta sunt; ad quorum aspectum anuisse statim Deus supplicibus votis visus est, reddita aegrotis 

salute; morteque jam libere excurrente, vel fugata, vel intra praescriptum cohibita. 
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Addidere veneratione, ac reverentiam Patribus duo, quae in eodem Flumine Januario notatu digna 

acciderunt. Do primum. Certior factis Gubernator de Pirata, Australem oram infestante, eo tempore, quo 

nostrae Navis Provinciae, simul cum Provinciali inde redituro propediem parabatur; aliaque minora 

navigia ultro citroque, commeatus ferendi causa, ex currebant; unam ex maioribus, validioribusque 

onerariis, classem in Portu ab anno expectantem, jussit ad bellum instrui; Piratamque minori praesidio 

fultum, insequi, ac capere, si posset; vel saltem e vicino Mari in alias oras fugare. Verum Dux ejus adeo 

iniquo animo tulit, navem suam, suadentibus (ut ipse falso putabat) jesuitis, indiscrimen mitti; ut horrenda 

statim in Patres verba protulerit; quos omnes simul cum Collegio, navique cremandos dixit, mille in eos 

intonans diris. At interim melioribus de Pirata nunciis allatis, qui jam alio discesserat; nec adversus 

Lusitanos, ac Brasilios quidquam hostile tentaverat; subsistere cum Praetor jussit; nec de illa navali 

expeditione amplius esse sollicitum. Quo audito, conquievit Dux navis; eamque ad futuram profectionem 

in Lusitaniam parari jussit; igneque ejus latera de more expurgari, sensim, qua parte licet, admoto. 

Sedecim Deus maledictorum memor, illam ultricibus flammis repente tradidit in ipso Portu; altera prorsus 

illaesa, cui haec superjecta ad haerebat. Cumque non difficile esset nautis, pereunti auxiliatrices manus 

offerre; unus quisque tamen de sua tantum navi sollicitus, cui pestis eadem propter propinquitatem 

imminebat, si aurem paulatim erebescerent; igne circundatam dereliquit; brevique temporis momento per 

fluenta decurrens, ante Collegium, quod Dux ejus flammis devoverat, abruptis rudentibus, ad interitum 

properavit; in eaque proximiore parte litoris, quae e regione aedium nostrarum phaselos excipit, ad 

radices tractoriae Machinae, quam ibi aedificabamus, misere conflagravit; fatentibus omnibus, haec 

Ducem in paenam dirarum pati, adversus Patres temere, et cum execratione effusarum. 

Venio ad secundum. Transactione facta ab aliquot retro annis super lite inter Collegium, et unum 

ex militibus mota, de impensis in judicio utrinque factis nulla, ut solet inter transigentes, per insequens 

deinde tempus quaestio est agitata. Cum subito Rectorem, rei prorsus ignarum, miles ad tribunal vocat, et 

de eo coram judice queritur, qui per decurrentes hebdommadas maiorem ea, quam miles petebat, pecuniae 

summam solebat pauperibus distribuere: eique tantundem dono absque dubio dedisset, si postulasset; 

quanto magis creditori, si quid debentur, satis quam primum fieri voluisset. Male hoc auditum in Urbe; et 

militis audacia a gravioribus Civibus reprobata. Cumque obscurato repente Caelo, ipsum militem ante 

Gubernatoris vestibulum excubantem cadens de nube fulmen momento temporis absumpisset; is rumor 

percrebescere caepit in Populo: idcirco conflagrasse procacem hominem, quod se adeo irreverentem erga 

collegii Rectorem, optime de omnibus meritum ostendisset. 

In oppidis etiam Divi Pauli, ac Spiritus Sancti, praeter assiduam inter aegros curam, hoc anno 

multiplici morbo laborantes; aliquot Civium neces nostrorum opera impeditae sunt, quae maiorem 

oppidanorum partem ad publicam ultionem dessidentibus animis, tumultuantibusque inimicorum 

consaguineis absque dubio inflammassent. Kalendis Januarii, Pueri JESU sanguine consecratis, multorum 

sanguis Paulopolitanorum, paratis jam sclopis(?), nostro effusum esset in Templo, vel ante Collegii 

vestibulum, quo jam devenerant, misi Rector succensam iram, humili, sed efficaci alloquio extinguisset, 

nullius antea verbis sedatam. A filio, qui propter notum scelesti parentis dedecus, accitis aliis 

consanguineis, eidem mortem parabat; impetratum est, ut voluntario exilio ab ejus convictu, patriaque se 

subduceret: et fecit illico, suis constanti animo valedicens. Diem caenae Dominicae sacram in Maiori 

Hebdommada, inimici sui morti destinaverat, dissimulato per aliquod tempus odio, vir ab alio graviter 
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offensus; dum ile ad Templum nostrum, divinae Eucharistiae sumendae causa, nil tale cogitans festinabat. 

Quod ubi sacerdos e nostris ex vultu, habituque hominis, et ex acceptae injuriae conjectura praesensit; 

nullum non lapidem movit; ut eodem, quo sibi homines Christus amoris vinculo colligaverat, hos etiam 

inter se, quantum libet dissidentes, conjungeret: tantaque dexteritate usus est, divinam opem implorans, ut 

ex vero consiliatos primum domi receperit; mox ad sedes unumquemque suas dimiserit, caelesti plenos 

dulcedine, atque immutatos. 

Porro in Collegiis maioribus, Bahyensi scilicet, Olindensi, ac Recifensi, aegroti in Nosocomiis 

versantes, frequenter visitati, atque adjuti: Praeter eleemosynas, solamen, et auxilium apud judices iis 

diligenter datum, qui in vinculis, et publica custodia tenebantur: Lustratae Angolanae naves, mancipiis 

inde aspertatis onustae: Habitae in Plateis conciones diebus festis; et explicata ibidem christianae Fidei 

documenta, praesertim servis, qui multi in Brasilia sunt, a Cathecistis Angolanae lingua peritis: 

Excursiones factae extra urbes ad Molas, et officinas sacchareas, Afris mancipiis refertas; et per consueta 

in Templis nostris ministeria, laudabili operariorum studio, omnes promiscue adjuti; praesertim 

quadragesimali tempore; et in appulsu, discessuque classium Lusitanarum; militibus aeque ac nautis a 

Portu non solventibus, nisi prius sacra exomologesi expiatis. Auctum mirifice Seminarium Bethlemicum, 

et Bona ex eo messis collecta. Postremo in sodalitiis scholasticorum, Piorumque civium, se se in sacris 

commentationibus sub vesperam cum flagellatione exercentium; nec non in laudabili, sanctissimoque 

exercitio eorum, qui se ad mortem pie obeundam parant in Templo, cum adhortatione efficaci, 

precibusque decantatis, diligenter, et cum animorum emolumento laboratum est. Et qui hoc anno e nostris 

Bahyae per quadragesimam conciones habuit, omnium sibi animos miro concursu affluentium devinxit; 

eo quod Apostolico spiritu in vitia tonans, venerationem sibi prius conciliaverat, eodem spiritu de 

Auditorum salute in Plateis agens, et se vere Religiosum omnibus exhibens, non minus verbo, quam 

exemplo spectabilem. 

Cum Gubernatoribus Urbium, si unquam alias, et cum Episcopis, nobis hoc tempore bene 

convenit; utque a nobis ad amorem, gratiamque debito obsequio invitantur; ita illi vicissim omni 

humanitatis significatione respondent. 

Res litteraria ab uno Patre Antonio Vieyra pro omnibus aucta, edito in lucem singulis annis novo 

concionum volumine, aureis characteribus digno, quia nunquam ab Authore de genere. Litterarum studia, 

quae in Collegio Fluminis Januariis, propter pestiferum morbum, famemque, paucis accedentibus 

elanguerant; nunc, illis redeuntibus, meliori cura instaurantur. In reliquis vero Brasiliae partibus ex triplici 

Philosophiae cursu, Theologia, Humanitate, ac classibus Grammaticorum, non contemnendus fructus a 

nostris, externisque percipitur; plerisque bene proficientibus, et statutum pensum, non minus in reddenda 

doctrinae ratione, quam in Sacramentorum frequentatione solventibus. Atque haec ex Brasilia ad P.tem 

V.am scripta sint satis; quam Deus Diu nobis servet incolumen; cujusque Benedictionem, et Sancta 

Sacrificia ad maiorem in spiritu profectum speramus, ac poscimus. Bahyae 30. Maii Anni 1694. 

P.tris V.ae filius in Chro 

Alexander de Gusmaõ 
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Bras. 9, 410-414v — Annuae Litterae, Bahia, 8 de julho de 1695 (2.ª via: Bras. 9, 420-424v) 

 

Annuae Litterae ex Brasilia 

Anni 1695. 

 

Admodum Rev.de in Chro Pater 

 

Cum pleniores anno praeterito per electum Provinciae Procuratorem literas ad P.tem V.am 

dederimus; brevioribus satisfacere nunc liceat instituto annuas mittendi. 

Numerum in universum Nostrorum in Provincia; et quot ad collegia, et Residentias, Missionesque, 

Sacerdotes, Praeceptores, Scholastici, et Coadjutores Temporales distincte spectent; ex brevi Catalogo 

intelliget; item et quot in Societatem admissi; quotve ex ea hoc anno dimissi, nec non vita functi. Hos 

inter Bahyae e vivis sublatus est, maligne febri, et laterum dolore correptus Antonius Correa e Flumine 

Januario, bonae indolis, ingeniique. Adolescens, vix Tyrocinio absoluto, interque humanistas a mense 

degens, non minus literarum studio deditus, quam Pietati. Decumbens peracuti doloris vim laudabili 

patientia superavit; mortemque oppetere gravis vis est in pervigilio SS.mi Parentis Nostri Ignatii, cujus se 

filium aequanimitate, ac tolerantia probaverat. 

Quod ad perfectionem Nostrorum in spiritu, et Societatis ministeria erga proximos pertinet, paucis 

perstringam. Instituta a P. Philippo Bourello missio ad Flumen S.ti Francisci, quo nullus antea 

Missionariorum pervenerat; emensumque ab eo plusquam ducentarum lecuarum iter, pervastam, 

inviamque solitudinem; ut Bubuleos, qui in ea passim degunt, non modo sacra confessionem expiaret, sed 

et verbo Dei, quod ibi nunquam auditur, confirmaret in Fide; et a ferinis moribus ad Christianam pietatem 

(?) socium habuit hujus laboriosae peregrinationis sacerdotem; adquem derehictarum, et nunquam ab alio 

visareum Ovium circa spectabat: eundemque molestiarum, incommodarumque participem in fame, et siti; 

in sudore ac lassitudine; in periculisque non paucis, nec vulgaribus; quae obire, ac superare necesse fuit, 

eundo simul ac rederendo. Praemium immanis laboris, fructus inde collcetus; qualis sperari poterat inter 

Christianos Europeos, ac Brasilos, a multis annis hoc peroptabili solatio carentes. Victa in multis 

obtusarum mentium ruditas; in aliis turpitudo; in aliis crudelitas; victusque praesertim perversarum rubor 

conscientiarum, ut peccata a se commissa, et diu tectas, integre, et fideliter faterentur. Post regressum dati 

duo Patris Tapuyarum Pago, quos antea ad fidem allexerant; iisdemque aliorum visitandi cura commissa. 

Instaurata etiam antiqua Residentia Urubuensis in praediis ad Collegium Rexifense spectantibus; ut non 

solum de eorum reditibus, sed et de Mancipiorum salute diligenter agerent in inferiori Fluminis parte 

degentium. Quo remedio aliis quoque in Praedio Jaboatamensi subventum est; similique in Macaucensi, 

ad Flumen Januarium spectante. 

Nec minori commendatione dignus in Patribus Ascenso Gago, et Emmanuele Pedrozo juniore 

zelus ad juvandos Indos intentus. E summis namque Rupibus diffidens initio, ac suspicax Tubajarum 

genus ad Mare invitarunt; eosque paulatim ultra Seara Magnum commovantes, et Maranonio, quam 

Pernambucanae orae propinquiores, prope marinum litus duxerunt; ut ibi faciles excolerentur, et victum 
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parabiliorem ad sui sustentationem haberent. Qua in reductione obtinenda, deduendaque veluti nova 

colonia ex altis, praeruptisque montium jugis, duras multa passi sunt, et patiuntur in dies. Concursare et 

enim altro, citroque assidue coacti pedestri semper itinere, donec opportunum locum deligerent; cum 

Indis terram fodere; ramalia quaerere, ligna e silvis comportare; extruere casas; domumque ad rem 

divinam faciendam parare. Victus illis per annum ex vilibus, et insulsibus oleribus, absque Mandioca 

(qua, pro triticea farina in Brasilia utimur) addita interdum exigua quavis captae ferae portione, siquam 

Indi in venatione occidebant, solum suadente fame comedenda; quae etiam maioribus lacertis, 

muribusque silvestribus sedabatur. Vestes, propter distantiam ab Urbe, laceratae spinis, atque 

consumptae, absque subucula, carni adhaerentes; solaque spes fructus, et lucri ingentis animarum, quod 

ex nova ista colonia expectatur, addere vires potuit intuentibus multa vicinorum millia, ad suscipiendam 

Christi fidem disposita; si quo modo in tam longinqua ora per Regiam liberalitatem juventur. 

Ubi rescitum est in Urbe Paraybensi, Nostros jussu P.ti V.ae quamprimum inde recessuros, quod 

nondum paratam ad habitandum domum haberent, nec Religiosae disciplinae tendae, ut par erat, 

ideoneam; magistratus promissam a Civibus pecuniam pro nova Reorum aedificanda custodia, 

perficiendis quamprimum nostris aedibus promptissima omnium voluntate destinavit. Gubernator autem, 

et dux militum in solemni armorum recensione, pro eadem aedificio absolvendo a Trapetorum Dominis 

fere mille aureos Lusitanos, in saccharo a se exigendo designatos, obtinuit; et statim admotae operi 

manus; ne Patres alio migrarent, quos impense venerantur, et diligunt,  quia sibi omnibus proficuos esse 

cognoscunt. 

Seminarium quoque Bethlemicum tum in ampliatis aedibus; tum in existimatione, et bonae 

Institutionis fama, quae per omnes Brasiliae partes late vagatur; incrementa habere caepit non modica. Ex 

ora enim Pernambucana, et Fluminensi, reliquisque ad Austrum Oppidis, mirum quot, et quanto Parentum 

aeque ac Filiorum studio admitti in dies postulant, ut eodem beneficio perfruantur. Novum Templum hoc 

ano praesentia Christi Domini, in eo perpetuo mansuri, solemniori, qua potuit, pompa dedicatum est; 

triduumque Pietati, ac Religioni datum, sanctaeque exultationi Indigenarum, Advenarumque eo 

confluentium. In quo a Patribus, operariorum voces subeuntibus, non solum quadragesimae tempore, sed 

et per anni cursum fructus non modicus reportatur. Nec exigua bonae Institutionis laus est Alumnorum 

numerus, qui e Seminario hoc anno ad Conimbricensem Academiam enavigarunt; quique Religiosis 

Familiis nomem dederunt, et in Societatem nostram admissi sunt; admittique identidem postulant, non 

minus ad literarum studia, quam ad Christianam perfectionem propensi. 

Sed et Deiparam in Seminarii Templo honorari, vocarique a vicinis in auxilium, gaudere non 

dubitamus ex iis, quae jam patravit, et mira hactenus1159 patrat: quorum quatuor tantum commemorabo, ut 

sint caeterorum argumenta, quae praeterimus. 

1. Delira ab aliquo jam tempore mulier ex honesta Familia, virum, domesticosque ac 

consanguineos non levo molestia afficiebat, et suffundebat pudore, quoties fatuitatis suae signa prodebat. 

Hac in tristitia consilium ineunt eam ad Templum Bethlemicum deducendi; tentaturi, si quod contra 

mentis insaniam remedium Virgo Parens afferret. Eunt: Rectorem vocant, mulierem stupenti similem 

ostendunt. Qui statim parvam Deiparae imaginem, in Tabella pictam, ante ejus oculos sistens, quid, ea 

visa, factura esset, operiebatur. Illa autem statim exiliens, manuque imaginem tenens, saltare, et in gyrum 
                                                   
1159 Na 2.ª via, em vez de «hactenus» pode ler-se «identidem» (f. 421v). 
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choream ducere ridens caepit; diuque coram adstantibus insolitae hilaritatis signa exhibere. Mox veluti ad 

se reversa, composito gressu, modestoque vultu viam capit; domum redit; prudens cum domesticis agit; 

nullumque in loquendo, aut operando praeteritae insaniae indicium promit; sicque jam a biennio sibi 

constans, et in mentis sanitate perseverans, novissime ad agendas Dominae gratias cum consanguineis 

venit, hac omnia Provinciali, olim Rectori, et inspectori, certa asseveratione testantibus. 

2. Venerat ad partum mulier, prope, Seminarium Bethlemicum  manens; nec virtus erat pariendi; 

cum emortuum jam corpusculum misere haereret in alvo; brachio insuper exerto, quod exitum 

difficiliorem reddebat. Periclitanti adesse sacerdotem e nostris rogat; simulque Deiparae auxilium 

implorat, a qua certam opem sperabat. Accurritur: venit illico cum tabella Pater, quae Dominae imaginem 

referebat. Res mira! ubi limen tetigit; exclamat in partu laborans: En Domina a Bethlem! jam pario. 

Daturque statim in lucem, ea non fruiturum, corpusculum, quia jam mortuum; et grates Deo, ejusque 

optimae Parenti solvuntur. 

3. Simili in discrimine constituta doloribus ingentibus torquebatur ex primaria nobilitate mulier; 

quae frustra in lucem edere a tribus diebus jam mortuum, tumensque, ac putrescens corpusculum 

nitebatur. Nec erat qui non  morituram Matrem putaret, nisi praesto fuisset Deipara, e Templo Bethlem 

vocata. Adfuit illa in picta tabella celeriter; sed celerius etiam e caelo. Ad ejus nanque imaginis 

praesentiam foetens in obstetricis manus corpus emittitur; Paransque jam deplorata domum laetificat; 

dum ad sepulchrum properans, prodigiose pedem refert, Deiparae dextra juvante. 

4. Adolescens, quindecim aetatis suae annos numerans, tumente, ac pallente corpore, subinde 

veluti comitiali morbo correptus cadebat. Ductis a Parentibus ad Seminarii Templum, cum illo Deiparam, 

sipario tectam venerantibus, visam a se manifeste dixit; ac confirmavit. Hinc spem propinquae opis 

concipientes, domum se referunt; filioque medicamentum praebent ab Infirmario Alumnorum paratum.  

At illico superveniente vi morbi, paulatim vires opprimuntur; frigescunt artus; et a desperata salute ad 

tumulum animum referentes omnes vicinae mortis signa intuentur. Aderat decumbenti mater, aliisque 

viria ac Mulieres; quas inter una jam multis in extremo agone laborantibus adstare solita1160, ut lumina 

clauderet morienti. Aperto itaque ore exanguem, et sine sensu, ac respiratione attente considerans, 

mortuum pronunciat; mortuum caeteri lamentatur; et statim sepulchralem sindonem emi jubent, 

vicinosque ad funus deducendum vocari. Sic itque immotus mansit, donec e Mercatoris domo, quae ad 

quatuor lecuas aberat, allata sunt parando funeri necessaria. Jamque sartor manus operi admovebat, 

atramque e serico vestem suebat, qua mortuus posset involvi; et advocati ad funus, justaque persolvenda, 

ad januam, domesticis complorantibus expectabant. Cum subito redivivus e mortuis, ut omnes credidere, 

qui aderant, exclamate Adolescens: Ô Domina a Bethlem! sique iterum, ac tertio exclamavit stupens 

similis; nec aliud ex ejus ore tunc extorqueri a Parentibus potuit: vitaeque ac saluti restitutus domi nunc 

incolumis degit; et ante Liberaticis suae Aram accepti beneficii monumentum, et debiti amoris pignus, 

ferale amiculum pendet, quo vestiendus erat in Feretro. Et haec de Bethlem satis. 

Haereses, ac perversa Lutheranorum dogmata in Bahyensi Urbe ejerarunt, a P. Jacobo Cocleo in 

Fide Catholica instructi Hamburgenses, Dani, Hollandique non pauci, qui huc e diversis Portubus 

appulerunt. In quo opere laudanda sane Patris industria, zelusque cum multiplici linguarum peritia 

conjunctus; sed multo magis in excitando novo sodalitio confaederatorum ad perennes laudes Christo 
                                                   
1160 2.ª via: «adstare solita fuerat» (f. 422v). 
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Domino sub venerabilis Eucharistiae velo latenti persolvendas, certa cuilibet hora ad preces statuta1161; 

receptaque mane post exomologesim sacra synnaxi. Quo in sodalitio numerat jam Pater octo fere horarum 

millia distributa, et plura distribuenda in posterum sperat, non modico divinae gloriae incremento. 

Ex Collegio Rexifensi Bahyam terrestri itinere redituri, arduam certe, et ad centum, et 

quinquaginta lecuas extenuam Missionem inierunt Patres Joannes Antonius Andreonus, et Joannes de 

Azevedo, desiderio eadem loca iterum cum Animarum fructu invisendi, quae superioribus Annis in hoc 

ipso ministerio occupati, Deo juvante, peragraverant. Abruptum tamen item, optimus Missionis cursus 

repente est, Azevedo tertiana, et quartana correpto1162, quae nullis potuit medicamentis expelli. Sedenim 

ad quatuor fere mensas perduetus labor in Proximorum salutem susceptus: lustrata quindecim loca, vel 

Parochiis, vel Trapetorum sacellis distincta, et a colonis in Arundinetis, officinisque sacchareis 

versantibus habitatam1163; parvoque subinde Mancipiorum Populo, paucis interjectis spatiis frequentata; 

hujus opis supraquam credi potest egentissima. Semel et octogies hoc tempore concio habita ad Populum; 

praeter Cathechesim Pueris traditam. Auditae confessiones vel totius anteactae vitae, vel a multis annis 

perperam factae, et idcirco necessario repetendae, sex supra ducentas, et sexaginta, quod in his 

excursionibus summum lucrum reputandum est, maximeque procurandum. Donatae passim inimicis 

injuriae etiam a potentioribus ad vindictam paratis: remotae insidiae in aliquorum perniciem structae: 

relictae peccandi occasiones inveterata jam consuetudine detestabiles: satisfactum publice iis, qui publica 

injuria fuerant affecti, ac dehonestati: restituta per retractationes Bonorum fama jam violata: excitati 

ubique indigenae ad sacramentorum frequentia, et ad Deiparae Virginis cultum, laudesque Rosario 

contentas statis temporibus decantandas: amataque multum Societas, hoc salutari ministerio eam morum 

emendationem facile obtinens, quam Quaesitores Regii, ac Pontificii poenarum infligendarum metu 

assequi minime possunt. In reditu ipsa etiam Urbs Olindensis per novendium, Portusque Rexifensis per 

octiduum missione lustratus est, magno utrobique Civium concursu, tantoque animorum emolumento, ut 

per canonicos in Episcopali interregno Dioecesim regentes ad Olindensem Rectorem Proepiscopus sit 

destinatus, id unum obtinendi causa; ne scilicet alter e Missionariis ex Urbe Bahyam navigare sineretur: 

simulque rogatus ipse, ut aequi bonique consuleret, aliam Dioecesis partem invisere, quo simultates in ea 

natas extingueret; et minus obedientes Populos ad debitam Magistratibus, et Ecclesiae Praesulibus 

subjectionem reduceret. Quod non sine utriusque partis dolore necessario negatum est; cum Pater, qui 

petebatur Bahyae propediem expectaretur, ubi Secretarii munere fungebatur. 

Non praetermissa in Coll.o Bahyensi carcerum, et Nosocomii visitatio: Lustratae etiam Angolanae 

Naves Mancipiis onustae: tradita servis cathechesis in Urbe: habita conciones in Plateis; et per reliqua 

Societatis ministeria tum Lusitana Classis in adventa, ac discessu; tum reliquus Populus, qui hodie multus 

est, et praesertim aegroti adjuti diligenter vel in conscientia expianda, vel in Verbo Dei frequenter 

disseminando, vel in solamine decumbentibus prope mortem parando; praeter eleemosynas cum publicas 

ad januam, tum privatas iis pauperibus distributas, qui palam petere necessaria ad victum non audent.  

Sodalitia etiam scholasticorum, civiumque ad Pietatem promota: repetitum diebus Dominicis Bonae 

Mortis exercitium: Explicata Pueris Christianae Fidei rudimenta; et per Quadragesimam intus, forisque 
                                                   
1161 2.ª via: «certa cuilibet orandi hora statuta» (f. 423). 
1162 2.ª via: «et quartana febre correpto» (f. 423) 
1163 2.ª via: «officinisque sacchareis habitata» (f. 423) 
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impensius animarum salus procurata, fructu, praecipue in audiendis Confessionibus, non paenitendo. 

Quae fere omnia pro sociorum numero peracta etiam sunt in Collegiis Fluminensi, Olindensi, ac 

Rexifensi. Nec in minoribus Oppidis, pro cujusque captu, similes industriae desideratae, ad divinam 

gloriam augendam. 

Scholae ubique juxta Oppidanorum numerum frequentantur; et Bahyae, inque Flumine Januario, et 

Olindae severiores disciplinae, praeter humanitates studia, cum laude, ac profectu traduntur. 

Amamur universim a Gubernatoribus Urbium, Ecclesiarumque Praesulibus; quorum 

contemplatione, nulla nunc in Provincia Brasilica contra Societatem persecutio; praeter solitas in Indorum 

Pagis superiorum molestias, quibus subinde affici necessse est a nonnullis Indigenarum; pauperum opera 

gratis uti volentium, autem tantum promissa mercede eos invitantium, difficile a laborantibus exigenda. 

Res temporales in ora Pernambucana adjutrice adhuc dextera indigent; non tamen spe carent, nec 

benevolentia civium, cum opus est, prompte ac benigne nostris Opitulantium. Bahyae graves enim vero 

fiunt impensae, sed necessariae, quibus tamen Collegii reditus pares esse minime dubium, si per bonam 

oeconomiam administrentur. At Collegium Fluminense hoc triennio liberalem Dei manum expertum est; 

fortasse eo quod Rector manus suas liberaliores prae caeteris ostendit in pauperes; et ad augendum 

Templi ornatum valde paratas. Ab eo Rectore redeunte nuper navigio, accepimus duas ibi perquam utiles 

excursiones factas a duobus Missionariis per septuaginta quatuor officinas sacchareas, ad juvandos servos 

in illis laborantes aliosque ab aliquot annis in ea parte hoc beneficio carentes. Tres menses in ea cultura 

consumpti; Audite sex mille et septuaginta confessiones; ex quibus tres et triginta propter sacrilegia 

necessario institutae: Matrimonia centum et decem legitime contracta, ad evitanda scelera impudice 

viventium: sacro fonte lustrati sex et triginta. Cessatum a maleficiis, et sortilegiis, quae inter mancipia 

Angolana sunt frequentissima. Persuasum dominis, ut servis potestatem facerent plantandi, et lucrandi 

aliquid in proprium commodum pomeredianis horis ante dies Dominicos, ne praetextu parandi necessaria 

ad victum ab obligatione audiendi sacrum se liberarent: soluta aut per Baptismum, aut per Confessionem 

rite factam, aliqua cum malo daemone commercia execrando; et liberati ab intolerabili agitatione, 

gravique timore nonnulli, qui Diu inhoneste vixerant; et per suggestiones, comminationesque frequentes, 

ad desperationem a Diabolo adigebantur, retrahebanturque a sacra exomologesi apparitionibus manifestis. 

Quidem etiam Servi Angolani jam adulti, absque baptismo diu vixisse detecti sunt, quo se putabant 

ablutos, et ad quem suscipiendum interiori spiritu excitabantur; et post paucos dies e vita sublati. 

Urbs Fluminensis ad admiratione commota est, ubi vidit a Nostris Domum Viri praecipuae 

nobilitatis, nobisque occasione litris perquam infensi, gravi morbo decumbentis sponte adiri, illumque 

omni sincerae charitatis significatione juvari, audiri peccata confitentem, ad mortem pie obeundem 

disponi; legatumque pingue rejici, si executores testementi esse vellent, ab eo liberaliter oblatum. Petita a 

morituro sepultura extra ostium Ecclesiae, qua se etiam indignum fatebatur, dataque ex praecipuis ante 

Aram Maiorem, omnibus, quot in Coll.o aderant, dum ei persolverentur justa, praesentibus. Et haec ad 

brevitam satis.  

Ad virtutum incrementum omnes Benedictione, et Sacrificiis P.tis V.ae juvari suppliciter petimus. 

Bahyae 8 Julii 1695. 

Alexander de Gusmaõ 
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Bras. 13, 39 — [Necrológio, 15 de março de 1724] 

 

No mesmo dia [15 de Março de 1562, glorioso martirio do P. Gonçalo da Silveira no reino de 

Menomotapa, tendo convertido muito à fé de Cristo, incluindo o ingrato rei e a rainha sua mãe] do anno 

1724. na Prov.a do Brazil faleceu o P. Alexandre de Gusmaõ, natural de Lisboa, e passou a receber o 

premio, q com o exercicio de todas as virtudes tinha merecido em 95. annos de vida, e 78 de Comp.a. Foi 

homem de muita familiarid.e com Deos, com q.m passava a maior parte da noite em oraçaõ. Na 

mortificaçaõ de si mesmo foi severissimo, macerando sempre o seu corpo com cilicios, e disciplinas. O 

amor, q tinha a Deos Menino, e a sua Sma Mae, era ardentissimo: nẽ foi menos ardente no zelo da 

salvaçaõ das almas, e na charid.e para com os pobres. Teve hũ grandissimo poder sobre os demonios, e foi 

illustre no dom de Profecia: e hũa das couzas, q conheceu com lume profetico, foi o dia da sua morte, o 

qual claramente predisse ainda antes de estar infermo. Morreo no Seminr.o de Bellem, q elle fundou com 

esmolas de pessoas pias, e governou por quinze annos com grande utilid.e dos Seminaristas. Viveu com 

geral opiniaõ de insigne Santid.e, e em todo o Brazil goza a mesma opiniaõ depoes de morto, assim pellas 

suas excellentes virtudes, como pella frequencia de milagres, com q Deos o illustrou ainda nesta vida, e 

continua a illustrallo, depois q o transferio, como piamente podemos crer, à vida bemaventurada no Ceo. 

 

 

 

***** 

 

Bras. 15, 459-461v — Carta Annua doq se tem obrado no missaõ da cerra de Ybyapaba desde o anno de 

1695 e athe o de 1697 emq estamos p.a o P.e Alexandre de Gusmaõ da Comp.a de JESU Provincial da 

Provincia do Brazil 

 

Ja fiz larga, e disfuzamente avizo a V. R.a em 95 do estado desta missaõ, e mais couzas 

pertencentes a ella. Agora so darei brevem.te conta a V. R.a doq nella se tem obrado desde 95 athe este de 

97 em q estamos. Cheguei a esta missaõ da Jornada q fis a Pernambuco, e trouxe comigo as cartas q sua 

Mag.de havia escrito aos Principais desta Cerra, as quais em chegando lhas li, e expliquei em sua lingoa 

(excepto a de D. Simaõ, q estava ainda no Maranhaõ) com as quais se animaraõ m.to aproseguir no 

começado; dezenganados deq hera vontade de sua Mag.de o serem christaos e Aldearence adonde lhes 

signalaremos, porq assim lho encomendava o mesmo Senhor em as dittas cartas. peloq sem mais dilaçaõ, 

e por dar logo inteiro cumprim.to a tudo, trataraõ de roçar, e fazer plantas em a Tabainha, adonde lhes 

signalamos; eporq emq.to naõ havia mantim.tos p.a o sustento seo, e de seos filhos, naõ hera possivel fazer 

a Igreja grande, e Aldeya em forma, lhes mandamos fazer sua Igreja pequena, e de pouca dura, junto 
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aqual firmaraõ suas cazas tambem p.a pouco tempo e se aldearaõ todos assistindo a doutrina, q se lhe faz 

todos os dias. 

Imaginavamos (como parecia) q p.a o ultimo descanço destas mudanças so faltava a invernada 

seguinte, em aqual teriamos os mantim.tos necessarios. porem ella foi tam extraordinaria, q nos reduzio a 

mayor necessidade, matandonos toda a rama da mandioca, q apanhou em as quebradas, e planicias desta 

Cerra, e so escaparaõ algũas roças, que accazo se plantaraõ em meyas ladeiras. as sementes de milho, e 

feijaõ todas se perderaõ no campo, naõ obstante o haverẽce plantado segunda, e terceira vês, e aindaq da 

terceira planta (remissas ja algũ tempo as agoas) nasceraõ alguas sementes, foi tal a innundaçaõ de 

ratinhos, que produzio este dilluvio, q antes q as plantas chegarem a ter hũ palmo fora da terra, as 

comeraõ, e destruiraõ todas sem as poder deffender a immensidade de laços, e outras industrias, deq 

uzavaõ os pobres indios; reduzindonos a todos ao extremo de sustentar as vidas, de palmittos, cocos 

agrestes, e dos mesmos ratos, e pera as plantas deste anno q vem nos temos valido de algũas sementes do 

Ceara, aindaq poucas, q como o dano foi geral nesta costa, tambem alcansou ao Ceara. 

Nos fins do verão antecedente e esta invernada, q referi, fomos em missaõ as Ultimas povoaçoins 

de gados, que ficaõ sincoenta legoas, pouco mais ou menos por detras desta Cerra, p.a a parte do Certaõ, 

movidos da neccessidade espiritual, emq vivem alli os brancos faltos de Sacerdotes, q lhe administrem os 

Sacram.tos, e ainda a q o cuidado das ovelhas proprias, q deixamos sem pastor, como o haveremce 

anticipado as agoas ao tempo costumado, nos obrigaraõ a voltar antes q as enchentes do rio nos 

impedicem a retirada, e mais cedo doq pedia a neccessidade espiritual daquelles moradores; naõ se deixou 

com tudo de recolher algũ fructo spiritual, porq em dezoito dias, q por la nos detivemos; se fes missaõ em 

as tres partes principais daquella nova povoaçaõ, fazendocelhe suas praticas, e exortaçoins de menhãã, e 

tarde, acodindo todos a ouvillas, confeçamdoce, e comungando p.a ganhar o jubileo. fizeraõce 317 

confiçoins, e destas 42 gerais neccessarias. hũas de toda a vida, e outras da maior parte della, emq se 

encubriaõ peccados graves, e alguns cazos, q por justas cauzas se naõ especificaõ. as comunhoins foraõ 

275. impediraõce tres mortes q infallivelm.te se haviaõ de fazer; e hũa dellas se vinha fazer em amesma 

caza, adonde faziamos a missaõ, e por ter a espingarda errado fogo duas vezes, se naõ havia ja 

conseguido. Tivemos avizo do cazo, e naõ se se impedio, mas se fizeraõ amigos os offendidos pedindo 

publicam.te perdaõ de parte a parte. Compuzeraõce mais 15 enemizades, e malquerenças differentes. 

Nos principios deste veraõ de 97 chegou D. Simaõ Taminhoba do Maranhaõ, p.a adonde o tinha 

levado Joaõ Velho do Valle, enganado de algũas falsas promessas, q como so haviaõ de parar em 

palavras, lhas fes liberais; mas como vio D. Simaõ q no Maranhaõ o retiveraõ doces annos, e q o 

governador se instava emq se mandace com todos seos vaçalos p.a o Maranhaõ, e q nenhũa couza, das q 

lhe prometeraõ, lho cumpriaõ, satiszafendoce muito mal do modo com q ali saõ tratados os indios, porq 

ainda os q levou em sua Comp.a com serem hospedes, os obrigaraõ a trabalhar. Vendoce indisposto de 

hũa larga enfermidade, q teve, e mortos de bexigas a muitos dosq o acompanhavaõ desta Cerra, 

resolveoce a dar boas esperanças ao Governador, deq voltaria com todos os seos, affim deq o deixassem 

vir p.a a sua terra. porem tantoq ca se via, lhe escreveo as rezoins, q tinha p.a naõ ir p.a o Maranhaõ. 

Preguntamoslhe pela determinaçaõ, comq voltava p.a a sua terra, se accazo vinha com animo de 

continuar em a antiga pertinacia de se naõ querer aldear com os P.es, e sair chrystaõ? aoq respondeo: q 

toda a rezaõ de se nã ter aldeado, nẽ tratar de Padres ainda depois de o havermos livrado dos paulistas 
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fora porq hũ Capitaõ mayor do Cearâ, q aqui naõ nomearei, indo elle â aquella Capitania em 94 a vender 

alguns escravos, o induzira, e enganara, dicendolhe naõ tratace de padres, porq o haviaõ de botar aperder, 

como custumavaõ fazer em toda a parte, e que ja osq aqui estamos o aqui quizeramos fazer prender, e que 

se tratace de se acostar a elle, e que elle lhe faria q.to quizece, tudo falso, mas acomodado aos intentos do 

d.to Capitaõ mayor, e determinava aldealo de sua maõ p.a tirar disso Certedoins, tiverem, ou naõ tiverem 

padres. e tambem usou esta Cap.m mayor da mesma diligencia com o outro Principal D. Jacobo de Souza, 

mas como este nunca se apartou dos P.es, achouo mais firme, e naõ conseguio nada. outras emprezas 

destas intentou mais, todas â sordina, as quais impedio Deos nosso Senhor. naõ o nomeyo, porq he homẽ 

bem reputado em Pernambuco, porem sabece tambem que sempre viveo de trarinhas. 

Estas foraõ as rezoins, q deo D. Simaõ em seo descargo, das quais tinhamos ja noticia estando elle 

ainda no Maranhaõ, e dice mais q por estas mesmas rezoins, e pella pouca experiencia, q tinha de q couza 

forem Padres, se deixava taõ facilm.te enganar de Joaõ Velho do Valle p.a ir p.a o Maranhaõ; adonde fizera 

diligencia por algũ clerigo, q lhe viece assitir em a sua terra, e como naõ achou algũ, q se quizece 

desterrar p.a este certaõ; vendo mais q o ultimo remedio dos Indios daquelle estado saõ os Religiozos da 

comp.a q lhe assistem em missaõ, e por amor delles saõ odiados dos brancos, se fora poucoapouco 

dezenganando doq lhe haviaõ dito os mesmos brancos. & assim se resolvera ja nos fins dos dous annos, 

emq estivera la retido, a fallar cõ os Relligiozos da Comp.a, osquais o agazalharaõ com amor, 

aconselharam oq lhe convinha, e ajudaraõ a dezembaraçar do Maranhaõ p.a se vir p.a a sua Terra. & que 

agora dezenganado totalm.te, so queria ser chrystaõ, aldearce adonde lhe signalaremos, e fazer o que os 

padres lhe dicecem p.a bem seo, e dos seos vaçallos. o q ouvido lhe meteo o P.e Superior na maõ a Carta 

de sua Mag.de, que eu havia trazido de Pernambuco, e depois de reconhecido o Cello lha abrio, & 

explicou em sua lingoa; e era a Carta tal, q em aquella occaziaõ, e circunstancia de tempo, pareceo mais 

dictada por algũ Anjo, q feita por homens: porq o reprehendia sua Mag.de de sua rebeldia, o amoestava, e 

lhe ordenava se aldeace adonde os padres lhe signalacem p.a lhe poderem assistir. & lhe advertia q pelo 

bem de suas almas padeciaõ os padres nesta Cerra os trabalhos, comq se naõ criaram. 

Ouvida a Carta se alegrou m.to, e fes della gr.de estimaçaõ, dizendo: q se acabava de dezenganar q 

por ordem de sua Mag.de tinhamos vindo a esta Cerra a tratar de seo bem, e q o mesmo Senhor pello amor 

q lhe tinha, o honrava com carta sua advertindolhe, e ordenandolhe oq convinha ao bem seo, e de seos 

vaçallos; pelloq pedio logo ao Principal D. Jacobo de Souza, q ja estava aldeado com nosco em a 

Tabainha, lhe mandace fazer hũa caza junto a dos P.es p.a ir logo la assistir, e de la ordenaria a seos 

vaçallos focem roçar, e plantar, p.a neste veraõ seguinte de 98 se mudarem todos, e se aldearem em 

cumprim.to doq sua Mag.de lhe ordenara. p.a o veraõ seguinte se Deos nos der mantim.tos se fara a Aldeya, 

e Igreja em forma, p.a aqual se vai tirando ja a madeira neccessaria. Esta taõ alegre nova a quizemos dar 

logo a V. R.a pello gosto, q sabemos hade ter de a ouvir, como tambem todos os mais Religiozos, q tem 

por instituto o bem das almas. p.a os q aqui estamos foi de summo gosto, e naõ posso encarecer a V. R.a a 

alegria grande, q recebemos, pelo muito que athe ao prezente trabalhamos sempre, e sempre debalde em a 

reduçaõ deste Principal, e desta Aldeya, e q.do cuidavamos ter tudo acabado, dezandando a roda da 

fortuna, a viamos cada ves mais perdida. he Aldeya grande, queira deos darlhe verdadeira constancia p.a 

que persevere no começado, q o principal della alcança pouco, prezume m.to de seo juizo, e naõ se deixa 

facilm.te reger. 
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Os que estaõ ja aqui assistentes saõ doutrinados todos os dias, bautizamos em os Domingos, e dias 

santos e houve dias de 18, vinte e sinco, e mais bautismos. e naõ ha Domingos, ou festa de guarda, emq 

naõ tenhamos ao menos cinco, ou seis bautizados. fizemos nestes doces annos pazes com 3 naçoins de 

Tapuyas. a saber com os quyratiyus, com os quytayayas, e com os onongas, affim de lhe fazermos 

tambem missaõ. saõ todas nasçoins de corço, e difficultozissimas de Aldear. Os quyratiyus, por cauza de 

hũa guerra, q lhe fizeraõ outros tapuyas seos enemigos, emq lhe matarão, e cativaraõ m.ta gente, andaõ 

ainda perturbados. os quytayayas, e onongas perturbaraõnos os povoadores da caza da Torre, q como 

zelaõ mais os seos gados, que o bem das almas, situaraõ neste veraõ alguns currais nas suas terras, q ficaõ 

ao pé desta Cerra p.a a parte do Certaõ, pelloq se ritiraraõ dellas os d.tos Tapuyas, e se foraõ pera o rio 

Parâ, ou Parnaiba, q fica daqui distante, e os caminhos difficultozos, pella qual rezaõ naõ nos he fácil ja a 

comunicaçaõ com estas nasçoins. 

Intentaõ mais estes homens paçar a Cerra, e em hũ saco, ou enceada de terra, que há daqui athe o 

mar, povoar sinco, ou seis citios, q ha capazes de gado, naõ obstante serem as dittas terras naõ so destes 

indios, mas tambem das naçoins do tapuya Reviyû, e do tapuya Aconguaçû, que nellas habitaraõ sempre, 

e os annos atras agregamos a esta missaõ; e com concentim.to de huns, e outros, temos arrumado em a 

mesma terra a naçaõ dos Aquebuçuguaras, e a naçaõ dos Quyratiyus, q pacificamos neste anno. & 

admiramonos de q hũa caza, que possue tantos currais de gados por espaço de trezentas, e tantas legoas de 

Certaõ, q possue, queira por sinco, ou seis citios, q se acham nas terras destes indios, perturbar aquietaçaõ 

desta missaõ. os indios levaõ m.to a mal estes intentos, e m.to peyor os Tapuyas, q como he gentio de 

corço, e se sustenta do mel, e caça, q acha pellos campos, e caatingas, naõ se poderam sustentar se lhe 

tomarem as terras, emq vivem. e se com as duas naçoins q demais lhe metemos, e acomodamos nessa 

terra pela comodidade de os termos mais perto, e lhe poder acudir com a doutrina, se naõ podem ja 

sustentar com a largueza, e abundancia, q antes, q.to mais seos brancos lhes tomarem: bem creyo q sua 

Mag.de nas cesmarias, q concede aos brancos naõ comprehende as terras, que saõ necessarias p.a a 

vivenda, e passadio dos indios, que se fazem chrystaõs, e vaçallos seos. porem estes homens naõ querem 

ca admittir rezaõ algũa: antes por fazermos as partes dos pobres indios, nos chegou hũ a dizer; q por 

fallarem em terras dous padres, q estavaõ em hũa das aldeyas do Riyo S. Fran.co os fizeraõ amarrar m.to 

bem amarradinhos. naõ me posso persuadir q tal couza succedece em terras de chrystaõs, e mais naõ 

havendo tido carta algũa da B.a, ou Pernambuco, emq se nos conte esse cazo. porem tudo se pode crer 

dosq em este Certaõ tam distante, fora das justiças, e Governadores, e taõ esquecidos de Deos, vivem a 

ley da vontade, sem obedecer a outra algũa, mais q a da caza da torre, deq dependem. Com isto pesso a 

S.ta bençaõ de V. R.a 25 de Julho de 1697. 

Por comissaõ do P.e Superior Manoel Pedrozo 

Asscenso Gago 
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***** 

 

Bras. 26, 135 — Carta ao P. Geral, da Baía, 20 de julho de 1686 

 

Redeunt tandem Cathalogi informatiorum ad regimen, quos vix iter tot aerumnas perficere petui; 

sudatum tamen est, ne illorum defectus iterum sit in causa retardandi patentes litteras, quaum quidem 

retardatio non módica incommoda afferri solet. Paucos professorum rejeci ex C. C. judicio. Ex 

coadjutoribus nonnullos annexui, quos ad minora collegia idoneos judicatum est. 

Non defuere hoc anno tribulationes; jam tertio navis nostra tertia a piratiis fugiem persequentes 

naufragio periit, non sine magno hujus collegii detrimento, maiorique regiminis turbatione; non enim, nisi 

ingenti labore, et fatigatione Provinciam deinceps lustrare potero. Bahiae, Pernambucique, laethale 

ingravescente morbo, duo fere millia hominem extincta sunt, ex nostris duodecim, utrobique nostri 

egregie laboraverunt. 

Dominum Marchio universe status dux generalis, mirum in modum nos diligit, beneficiis 

prosequitur, missionibus Indorum munifica manu succurrit; honorificam satis epistolam, seu potius 

informationem a Rege petitam de nobis ipsi Regi scripsit. Certior factus de litteris communicationis, quas 

P. V.a dudum miserat Domino Archiepiscopo Bahiensi, pia aemulationem similas litteras a P. V.a per me 

petit; aequiformem est, ut ipsius litterae commendatitiae de nobis apud Regem, nostris apud deum litteris 

communicationis compensentur; pluries faciet, si ante ipsius reditum in Lusitaniam hanc illi gratiam P. 

V.a impertiatur. Nomen illius, Domino Antonius Aloisius de Souza. Nomen uxoris, Domina Maria 

Magdalena de Lima. 

De missioni Maragnonensi mitto ad P. V.am longam satis informationem a P. Antonio Vieira 

compositam, eandemque ad Regem quod remitto; ex ipsa cognoscet P. V.a statum rei; et quid tandem 

stabiliendum sit mihi significabit. Aegre ferunt non pauci quod in eorum gradu sint qui totam absolvit 

Theologiam, ac ille qui ne primum quidem philosophiae tamen salutavit; maxime cum in hoc Provincia 

seniores non viderent ullum hucusque sola formatura insignitum, qui vel philosophiam ipsam absolverit. 

Timeo ne hac arrepta occasione, quem admodum non nemo defecit, ita plures in vocatione vacillent; 

maxime viventibus non paucis inferioris notae, et meriti sublimiori gradu decoratis. Sanctae bendictioni, 

sanctique, sanctique, sanctique  sacrificiis P. V.ae me commendo. Bahiae 20 Julii 1686. 

Alexander de Gumaõ 

 

 

 

***** 

 

Fondo Gesuitico, Collegia, 15, 1373-1374 

 

Treslado da Escritura de fundaçaõ e dote que fez o Coronel de Cavallaria Antonio de Aragaõ de Menezes, 

e sua molher Donna Maria de Menezes ao Seminario de Bethlem de Vinte mil cruzados – 18 de 

Dezembro de 1711, no Engenho de Embiara, termo da Villa de Nossa Senhora do Rosario 
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(…) e pellos ditos dotadores o Coronel de Cavallaria Antonio de Aragaõ de Menezes, e sua molher 

Donna Maria de Menezes foi dito em minha prezença e das testimunhas ao diante nomeadas, e assignadas 

que elles daõ e dotaõ para a fundaçaõ do Seminario de Bellem vinte mil cruzados para sustentaçaõ dos 

Religiozos que comumente assistem no dito Seminario, emquanto lhes naõ pagar, lhe pagara os Juros de 

Seis, e hum quarto por cento, e dous Seminaristas, cuja nomeação dos Seminarystas reservaõ para si para 

os nomear aquelles que lhes bem parecer ou de familia delles dotadores, ou de outras que lhes parecer. 

Com declaraçaõ que os Seminaristas que nomearem tenhaõ os requizitos necessários para assistirem no 

dito Seminario conforme as leys do dito Seminario 

e para sustentaçaõ dos ditos Seminaristas lhes applicaõ os Juros dos vinte mil cruzados acima cem 

mil reis, e o resto para os Religiozos. E no caso que pello tempo adiante faltem Seminaristas applica os 

ditos cem mil reis dos ditos Juros para os Religiozos pello serviço que no dito Seminario se faz a Deos 

Nosso Senhor, e para se conservar perpetuamente o dito Seminario; e outro sim concedem elles dotadores 

ao Reytor do Seminario faculdade para que se algum dos moradores que nas suas terras vivem for 

prejudicial ao Seminario, o poderâ o dito Pe. Reytor espulsar das ditas terras fora, a cujo comprimento 

desta escritura desseram elles partes dotadores ambos juntos, e cada hum de por si, obrigaõ suas pessoas, 

e todos os seos bens moveis e de raiz havidos e por haver, e o melhor parado delles à satisfaçaõ tanto do 

Principal, e Juros, como a naõ reclamarem nem contradezerem esta Escritura em todo, nem em parte, 

agora nem em tempo algum do Mundo. porque em todos o quer ter, e manter, comprir e guardar, como 

nelle se contem e pello dito Pe. Matheos de Moura da Companhia de JESUS, que prezente estava foi dito 

em minha prezença e das ditas testimunhas, que em nome do Reverendissimo Padre Miguel Angelo 

Tamburino Geral da Companhia de JESUS aceita esta Escritura feita ao dito Seminario de fundaçaõ, e 

dote assim, e de maneira que nella se contem, e seraõ reconhecidos por Fundadores do dito Seminario, e 

em testemunha da verdade assim o outorgaõ, e me requereraõ lhes fizesse este instrumento nesta nota em 

que depois de lhes ser dito assignaraõ, pediraõ, e acceitaraõ, e Eu Tabeliaõ [Teodosio de Mesquita] como 

pessoa publica estipulante, e acceitante o estipuley, e acceitey em nome da pessoa aquem o favor della 

tocar possa. 

 

 

 

***** 

 

Fondo Gesuitico. De Missionibus Societatis Iesu, 2./I., Missiones in Brasilia, 721/I 

 

Snr. 

Obrigado da conciencia e do zelo verdad.amente Portugués, com os olhos na conservaçaõ, e 

segurança dos dominios de V. Mag.de me resolvi a dar aprez.da noticia a V. Mag.de, do que sucede neste 

Coll.o da Comp.a da Cid.e da B.a, e p.a o poder fazer dos pr.os fundamentos, he bem saiba V. Mag.de que hà 

sette annos que a Comp.a iunta em Roma elegeo por seu Geral ao R.do P.e Tyrso Gonçales, de naçaõ 

Hespanhol, insigne Mission.o, em vertude, e letras, o qual conformandose com o seu frevorozo spirito 
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aumengtou muito athe qui as Missoẽs por todos os Reynos; e Prov.as, e porque neste nosso de Portugal se 

encontrou o de seu zelo com o de V. Mag.de, que nesta p.te lhe naõ pode ventagem, pello muito que 

anhela, e procura a dilataçaõ, e exaltaçaõ da S.ta Fe Catholica, como he notorio a todo o mundo, com taõ 

gr.des despezas de sua Real fazenda, procurou o dito R.do Geral prover de Missionr.os as Conquistas de 

Portugal; e p.a taõ s.to e necessario intento nomeou Viz.or Geral do Estado do Brasil, aquelle insigne 

Barrette da Comp.a que muitos annos viva, o P.e Antonio Viey.a: o qual em outro tempo, com hum bordaõ 

na maõ com os pés descalços escorrendo sempre pizou as prayas do Maranhaõ, e Graõ Para, com grande 

exemplo, a fim som.te de buscar almas p.a Deos. 

Assentou o dito Viz.or com o R.do Geral que p.a se conseguir o fim taõ Sanct das Missoẽs naquella 

Prov.a, que lhe encarregava, era necess.o mandar de Portugal hũ Prov.al zelozo p.a que de Portugal 

mandasse vir todos os annos Missionr.os principalm.te noviços; que no lugar de Pc.or Geral da Prov.a na 

Corte convinha estar hũ P.e natural de Portugal, que tivesse os poderes de receber noviços, e mandalos 

todos os annos, p.a que com o sangue de Portugal se ânimasse este grande Corpo desta dilatada Prov.a. Em 

tudo veyo o R.do P.e Geral que nomeou Provincial o P.e M.el Correa, sogeito de m.ta vertude, e pós em Pc.or 

Geral ao P.e Balthazar Duarte, o qual nesta parte tem sido tanto o seu zelo, que em tres annos mandou p.a 

esta Prov.a sincoenta, e quatro sogeitos; e sendo esta Prov.a outra couza do que era sucedeo, que o P.e 

Antonio Vieyra cançado de annos, e achaques se escuzou do lugar, e o P.e Prov.al foi Deos servido 

chamalo p.a si carregado de merecimentos. 

Com esta morte, e aquella renuncia, deu esta Prov.a hũa tal volta, que se ve hoje dezunida na 

charid.e, esfriada no zello, e quazi perdida na observancia, sendo causa desta taõ grande mudança hũ 

decretto de V. Mag.de que pellas rezoẽs que lhe foraõ prez.tes comparecer de seus Ministros foi servido 

mandar intimar nas suas Conquistas, que naõ governassem nellas P.es Estrangeiros, por convir assi a seu 

Real serv., decreto que ja fora passado pello Snr. Rey D. Joaõ o V.º dignissimo Pay de V. Mag.de que esta 

rezistado em todas as Conquistas deste Reyno, mas naõ observado athe qui. 

Sentidos os P.es Estrangeiros deste taõ justo acordo de V. Mag.de dandose as maons, os que vivem 

na Missaõ do Maranhaõ, com os da B.a, avocando assi os animos dos Naturaes, offendidos tambem de 

que lhe vaõ sogeitos de Portugal, o que elles tem em grande desprezo seu, por lhe paresser que o hirem de 

Portugal he menos conceito que de elles se tem, recorreraõ com cartas ao R.do Geral, e lhe fizeraõ 

entender que o P.e An.o Vier.a pellos inhabelitar a elles P.es Estrangeiros com a sua authoridade, 

escrevendo aos Ministros solicitara o tal decretto, recomendando à deligencia, endustria do Pc.or que na 

Corte tinha posto da Comp.a, levado o P.e Geral destas primr.as informaçoẽs nomeou Provincial desta 

Prov.a ao P.e Alexandre de Gusmaõ, Portugues que se criara minino no Brazil, e nesse tem opiniaõ de 

virtuozo, sendo a sua virtude principal com a qual se fez dor dos P.es Estrangeiros, e naturaes, a opposiçaõ 

que tem, e teve sempre ao P.e Antonio Vier.a; e porque V. Mag.de querera saber pr.º que tudo quantos P.es 

Estrangeiros tem nesta sua Conquista, porei aqui os seus nomes e naçoẽs. 

 



 
 

Na B.a 

o P.e Jacobo Cocleo Frances 

o P.e Joaõ Ant.o Andreoni Italico 

o P.e Luiz Mamiani Italico 

o P.e Estevaõ Gandolfi Siciliano 

o P.e Matheos Falleto Italico 

o P.e Ant.o Maria Bonuci Italico 

o P.e Valentim Estancel Bohemio 

o P.e Joaõ Guimel Bohemio 

o P.e Phelippe Bourel Italico 

o P.e Jorge Bonis Italico 

o Ir. Joaõ Bautista Frances 

o Ir. Andre Costa Frances 

o Ir. Ant.o Costa seu irmaõ Frances 

o P.e Alexandre Perier Italico 

o Ir. Pedro Natilo Italico 

No Maranhaõ 

o P.e Pedro Francisco Italiano 

o P.e Gaspar Cruz Italiano 

o P.e Joaõ Maria Italiano 

o P.e Jadoco Peres Tudesco 

o P.e Joaõ Phelippe Alemaõ 

o P.e Joaõ Carllos Orlandino Italico 

o P.e Aluizio Conrrado Italiano 

o P.e Joaõ Justo Luca Italiano 

o P.e Joaõ Angelo Bononi Italiano 

 

Saõ – 25 – 

 

Destes P.es foraõ muitos, m.tos annos Superiores nestas Conquistas com gr.de dano dos Coll.os, o 

P.e Jadoco Peres governou nove annos afio no Maranhaõ, e foi cauza dos gr.des disgostos que ouve 

naquelle Estado. O P.e Jacob Cocleo foi oito annos afio reytor do Coll.o do Ryo, e p.a assi ser com as 

suas cartas que em Roma sam evangelhos, inhabelitaõ continuam.te aos P.es Portuguezes, p.a que elles só 

governem com que para isso viessem a estas Conquistas. Estes P.es persuadiraõ ao Provincial que fizesse 

hũa congregaçaõ, como com effeito conseguiraõ, e nessa elegessem Pc.or a Roma, a varios fins. e p.a isso 

privaraõ de vos activa, e passiva ao P.e Antonio Vier.a e ao P.e Mestre Ignacio Faya lente de Theologia 

tantos annos, sendo authores, e motores de tudo os P.es Estrangeiros pella ambiçaõ, dos quais, tem 

perecido na fama muitos P.es Portuguezes, vassallos de V. Mag.de sem remedio algũ por suas falsas 

informaçoẽs. 

Fesse finalm.te a congregaçaõ, nella no pr.º scrutinio sahio Pc.or o P.e Domingos Ramos taõ capas 

p.a esta occupaçaõ como V. Mag.de vera; he este P.e humilde por nascim.to Mistico, que foi dispençado p.a 

entrar nesta Religiaõ, inquieto, orgulhozo, presumido, e venerado entre os seus terrebelid.e dous pontos 

leva recomendado com Cartas de todos os P.es Estrangeiros, e de algũ que diz ter parentesco com o 

Cardeal Prezidente da Propaganda, que so os P.es Estrangeiros possaõ paçar a estas Conquistas com 

titullos de Mission.os, que os Portuguezes lhe bastaõ os Naturaes, se p.a isso se tirar o impedimento misti 

sanguinis, porq ha m.tos insignes habilidades no Brasil, como que se ouvesse de fazer mais cazo de letras 

do q da vertude conforme manda S. Ignacio. A Religiaõ mais observante no Brasil he a dos Caramelitas 

descalços porque naõ recebem misticos ainda que sejaõ Aguias. 

2.º ponto Alcançou de V. Mag.de revogaçaõ, moderaçaõ, ou suspençaõ deste decreto de naõ 

governarem os P.es Estrangeiros, fazendo premio dos governos aos que deixaõ os Coll.os da Europa, que 
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muitas vezes deixaõ pellos quererem lançar delles os seus mesmos Naturaes, e sussede que algũs que 

querem despedir tomaõ por expediente mandallos p.a as Missoes de Portugal, e muitas vezes he demonio 

encarnado o que a nos parece Anjo, e governe Anjos hũ demonio! Hũ destes he o P.e Joaõ Antonio 

Andrioni, que governa esta Prov.a desde a hora que entrou nella com 32 annos de Idade, quĩze annos foi 

Mestre de Noviços, foi Secretario da Prov.a do Prov.al defuncto, e declarando V. Mag.de que naõ era 

servido fosse Comp.os dos Provinciaes P.es Estrangeiros concente o G.or prez.te que contra este decretto o 

esteja sendo deste novo Prov.al dito P.e Andreoni, lastima he, que os Ministros de V. Mag.de obedeçaõ taõ 

mal a seus mandados. 

E pera se porem em pratica estes indignos postulados, resolveraõ fosse tirado de Procurador dessa 

Corte o P.e B.ar Duarte, e se puzece hũ Mistico natural do Brazil, como com effeito vai o P.e Paulo 

Carnr.o, incapas da occupaçaõ por m.tos titulos. Tambem tem naõ pouco misterio levar o Pc.or a Roma por 

Compr.o hũ Ir. Frances Antonio Costa, e naõ querer levar Portugues p.a naõ haver quem possa testimunhar 

a forma de seus Requerimentos na Cortte, ho q he mais ainda na de Roma. 

Por conclusaõ desta noticia saiba V. Mag.de que em mil e duz.tas legoas de Costa, que vaõ do Para 

athe á nova Colonia, estaõ os religiozos da Comp.a em Coll.os, Cazas, Residencias, e Aldeas e que os 

Gentios do Brasil, ainda os dos mais interiores Certoẽs conhecem hoje os taes religiozos e os respeitaõ, e 

seguem, tanto assim os Paulistas quando fazem suas entradas nos Certoẽs com enganoza industria vestem 

roupettas, e barrettes da Comp.a p.a captivarem os Indios, e se hũa roupetta indus, e captiva, que naõ fara 

hũa roupetta verdade.a os Estrangr.os querensse só com os Naturaes, os Naturaes querem antes os 

Estrangr.os que os Portuguezes, hũns apaixonados, outros induzidos, vivendo todos na Costa do Brazil, 

dando avizos e convocando Companr.os podesse temer, e recear algũ dano gr.de que [?] armar aos 

dominios de V. Mag.de nesse Brazil. 

Acuda V. Mag.de com o remedio, e arranque estas raizes, antes que cresçaõ, e corte como pode, e 

deve fazer em conciencia, e permitame o naõ asignar esta noticia, porque naõ convem se saiba que he o 

author della que sou hũ religiozo da Comp.a de settenta annos Portugues, e verdadr.e portugués, mas sera 

asignada por oito vassallos fieis de V. Mag.de que tem governado este Estado, aos quaes V. Mag.de 

mandara ler este papel, que saõ os Canonistas, e Theologos desta materia, com os quaes deve, e naõ com 

outros consultar que elles tudo sabem, tudo viraõ e tudo alcançaõ como Portuguezes verdadr.a.m.te 

zelozos do Serv.o de Deos, e de V. Mag.de. 

O Marques das Minas 

O Conde de Alvor 

Antonio Luiz Coutinho 

Roque da Costa Barreto 

Marques de Monte Bello 

Luiz Cezar de Menezes 

Gomes Freyre 

Artur de Saá 
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Lus. 58, 575 — Compendium religiosae vitae, et felicissimi transitus Vener. P. Alexandri Gusmani in 

Provincia Brasilica 

 

Vener. P. Alexander Gusmanus ex illustribus parentibus natus est Ulyssipone 14 Augusti 1629. In 

collegio Fluminis Jannuaris adscriptus est Societati 17 aetatis anno, ubi sic brevi in virtutibus profecit, ut 

miratus Vener. P. Joannes de Almeyda, eum adhuc juvenem, et nondum sacris initiatum ad dexteram 

suam locare reverentiae causa consueverit. Plura rexit collegia: bis Novitiorum Magistrum, bis 

Provincialem egit. Collectis hinc inde eleemosnis erexit Seminarium Bethlemicum, quod ex obedientia 

per continuos quindecim annos gubernandum suscepit. Zelo animarum enituit, nihil omittens, quo minus 

proximorum saluti inserviret. Insignis charitate erga pauperes; insignior in puerorum educatione, ad cum, 

quasi omnium Patrem, convolantium, e quibus unum gibbosum, et deformem ad se delatum parentibus 

integrum restituit. Infantem Deum in praesepio jacentem, cujus aspectu recreari caelitus promeruit, 

tenerrimae caeluit, et in ipsius obsequium edidit Librum, qui inscribitur = Schola Bethlemica =. Eadem, 

qua Filium, teneritudine amavit Matrem Virginem, quam Bethlemici templi Patronam instituit. Ad aram 

faciens visus est semel in acra suspendi. Saepe futura praedixit, et loco remotissima nuntiavit. Mirum in 

daemones exercuit imperium. Ab His obsessos multoties liberavit. Ciliciis, et flagellationibus assiduis in 

se ipsum saeviebat. Brevem carpebat somnum, et reliquum noctis orationi vacabat ad Infantis Dei 

praesepium suis ipsius manibus constructum. Tandem plenus meritis ea, quam praedixerat, die 15 Martis 

1724 obiit in Seminario Bethlemico, aetatis 95, Societatis 78. Cum efferretur ejus cadaver, praendbilis (?) 

bajulator, qui menses duos cum dimidio aegrotabat ex contabescente graviter tibia, frustrato jam 

medicorum conatu, e vestigio sanatus est. Multitudo confluentium ad illud venerandum, et ad praedanda 

sibi sacra spolia vi nulla coerceri potuit. Illius gloriam Caelum ipsum jam multiplici apparitione testatam 

voluit. Illius reliquiae summo studio conquiruntur ob plura ab ipsius obitu prodigia patrata, et per 

Ordinarium firmata, quibus Servi Dei sancitas maxime apud Bethlemici oppidi incolas, ejus sepulchrum 

frequentantes, et appensam ipsius effigiem invisentes, percrebescit. 

 

 

 

***** 

 

Lus. 58, 577 — De P. Alexandro Gusmano 

 

P. Alexandrum Gusmanum in vivis adhuc agentem, adhibita furtim artificis industria graphice 

pingendum curavit P. Joannes Marisius Seminarii Bethlemici, quo ille morabatur, Rector. Paulo post 

illius obitum, Seminarii et reliquorum Provinciae Brasilicae Colegiorum parietibus appensa publica fuit 

ejus effigies, quam deinde aere incisam et brevi exornatam elogio universa tenet, et veneratur Brasilia. 

Romana quoque Professorum Domus inter venerabilium societatis heroum imagines unam ostentat 

Gusmani effigiem, hac adjunctas epigraphe = Vera effigies servi Dei P. Alexandri Gusmaõ Societatis 
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Jesu, Conditoris Seminarii Bethlemici in Brasilia, ante et post mortem sanctitatis fama conspicui. Obiit in 

praefato  Seminario eadem, quam praedixerat die 15. Martii an. 1724. Aetatis suae 95. vitae Religiozae 

78. 

Illius elogium de mandato R. P. N. Generalis Brasilicae Provinciae insertum est Menologio ad 

diem 15 Martii:  quod et testantur hujus Provinciae socii, et liber recens editus pro Societatis defensione, 

qui inscribitur = Discorso delle persecusioni della Compagnia di Gesu =, cujus haec sunt verba pag. 81. 

Annotatione 32. = Parlando peró della divozione che la Compagnia ha per questa gran Madre e de i favori 

che da lei ha ricevuto nel solo indicare le cose aquesto reciproca corrispondenza appartenenti, ha scritto 

un grosso volume in quarto il P. Alexandro di Gusman uomo di molta dottrina, e di lui fa menzione come 

di gran servo di Dio il Menologio della Compagnia =. 

Ejus vero vita, quae patrio sermone construebatur, absoluta jam esset et typis vulgata, nisi immanis 

haec persecutio cum caeteris bonis, tum etiam manuscriptis spoliatos in exilium ire cogent Jesuitas. De 

Gusmano tamen cum laude meminerunt Didacus Barboza Machado in Bibliotheca Lusitana tom. 1.º 

littera A, Sebastianus da Rocha Pitta in Historia America Lusitana, et Nunius Marques Pereira in libro 

quem inscripsit Peregrinum Americae part.1.ª, pg. 58. ad 61. 

Praeterea anno 1730. ad instantiam P. Joannis Honorati cui Brasiliae Provincialis hoc dederat 

munus, ex mandato Ill.mi D. Aloysii Alvares Figueiredo Bahiensis Dioeceseos Antistitis Delegatus Judex 

triginta omnino fidedignorum jurata excepit testimonia, qui prodigia aliquot tum ante, tum post obitum a 

P. Gusmano patrata retulerunt. Et vero quoddam istorum processuum transsumptum Romam missum in 

istius Domus Professae Archivio asservatur. Tandem ipse P. Honoratus Procuratoris munere Romam 

veniens, anno 1753. a Pontifice Benedicto 14. facultatem obtinuit, ut coram Bahiensi Antistite testium 

inquisitis institueretur super illius virtutibus, ac miraculis. Non potuit autem ante annum 1756. 

processuum inchoari constructio, quam P. Josephus de Andrade pro Servi Dei causa postulator non 

ignaviter urgebat. Sed crescente in dies in Lusitanam Societatem persecutione, advectaque anno 1758. in 

Brasiliam intenta Reformatione, ulterius progredi causa non valuit. 

 

 

 

***** 

 

Lus. 58, 579 — Elogium P. Alexandri Gusmani 

 

Idibus Martis anno Millesimo Septingentesimo vigesimo quarto in Provincia Brasiliae Pater 

Alexander Gusman Patria Ullyssiponensis decessit ad praemia meritorum, quae annis aetatis quinque 

supra nonaginta, exactis in Societate duodeoctaginta per omnia Virtutuum genera comparaverat. Vir fuit 

Deo maxime familiaris, quorum partem noctis longe maiorem orando transigebat: idemque asperrimae in 

semetipsum severitatis corpus flagellis, et ciliciis assidue macerare solitus. Mirificas in Xpm Puerum 

ejusque Matrem charitate flagrabat: parique studio salutis Animarum, et opitulandi pauperibus ferebatur. 

Summa in Doemones potestate, donoque prophetiae claruit. Atque inter coetera, qua longe procul acta 

cognovit, vel futura prascivit, mortis sua diem adhuc valens apertissime prenunciavit. Hanc obiiit in 
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Seminario Bethlemitico, quod cum ex piorum liberalitate fundasset totos quindecim annos magno 

Alumnorum bono gubernavit. Nomen eius vivi mortuique in tota Brasilia Domi forisque eximia 

sanctitatis opinione celebratum est: Cum ob eximias ipsius virtutes, tum ob frequentiam miraculorum, 

quibus famulum suum Deus, et adhuc agentem in terris, et hinc, ut sperne fas est translatum ad Beatorum 

sedes, illustravit. 
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